
1. Nosauciet izdevušos darbus, ko pašvaldība paveikusi pēdējo 4 gadu laikā. 

Mūsu pašvaldība daudz ko izdarīja novada labā – rekonstruēja pilsēta stadionu, tika 

izbūvēts Tirgus laukums, mini futbola laukums, slidotava, paveikts Tautas nama, 

Mūzikas un mākslas skolas, Zilupes vidusskolas ārējais un iekšējais remonts, tika 

asfaltētas Brīvības, Raiņa, Partizānu ielas, tika realizēts Kohēzijas fonda projekts 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē”, tika izremontēts Pasienes pagasta 

pārvaldes korpuss – pagasta pārvaldes administrācija, ambulance, bibliotēka, klubs.     

 

2. Nosauciet darbus, kas pašvaldībai nav izdevušies. 

Baseina izbūve. 

 

3. Bezdarba līmenis pārsniedz 23%. Nosauciet 3 konkrētus darbus, ko esat paveikuši, 

lai piesaistītu jaunas darba vietas? 

Diemžēl, pašvaldības funkcijās neietilpst jaunas darbavietas izveidošana, bet mēs 

darām visu iespējamo, lai saglabātu jau esošas. Mēs paši nesamazinājām strādājošus 

darbiniekus un izveidojam labvēlīgus apstākļus uzņēmējiem, lai piesaistīt investorus 

mūsu novadā.  

 

4. Vai un kā plānojat samazināt administratīvos izdevumus? 

Administratīvo resursu optimizācija, saimnieciskā pieeja pie budžeta pantiem, 

izdevumu pilnā kontrole. 

 

5. Savulaik iestājāties “Vienotībā”, lai saglabātu vidusskolu Zilupē. Dati liecina, ka 

skolēnu rezultāti ir slikti. Vai bija vērts saglabāt vidusskolu Zilupē? 

Vispirms – es nekad nebiju partijas “Vienotība” loceklis, bet esmu “Latgales partijā”. 

Zilupes vidusskolas statistika pasliktinājās vakara skolas dēļ. Diemžēl, vakara skolas 

skolnieki pārsvarā nemācās teicami un necenšas saņemt lielas zināšanās. 

Ja ņemt vērā tika Zilupes vidusskolu, mums ir labi rezultāti. Mūsu vidusskola tas ir 

mūsu lepnums. Kad Zilupes novadā brauc “augsta ranga” viesi, viņi ir gandarīti par 

Zilupes vidusskolu. 

 

6. Iedzīvotāju skaits 4 gados samazinājis par 9,3%. vai Zilupes novadam ir nākotne? 

Noteikti jā. Zilupes novads nav izņēmums Latvijā, visur iedzīvotāju skaits samazinās, 

Bet par pēdējiem desmit gadiem daudz ko izdarīts, lai iedzīvotājiem būtu laba dzīves 

kvalitāte. 

 

7. Ko esat darījuši, lai noturētu jauniešus novadā? 

Jauniešiem ir izveidoti maksimāli labi dzīves apstākļi attīstībai – lieliska sporta bāze, 

mūzikas, mākslās un dejas nodarbības, dažādi bērnu pulciņi un t.t. 

 

8.  Iedzīvotāji saka, ka pašvaldība nedod garantēto iztikas minimumu. Jūsu komentārs? 

Tas nav taisnība un tā nevar būt. Sociālais dienests strādā tikai likuma pamatā. Pabalstu 

piešķir visiem, kam tas ir paredzēts likumā noteiktajā kārtībā, protams, ka visiem pēc 

kārtas pabalstu nav iespējas dot.  

 

9. Novadā, kur ir 3. lielākais bezdarbs, dzīvokļu pabalstus saņem tikai 3,6% 

iedzīvotāju. Kāda ir jūsu dzīvokļu pabalstu izsniegšanas politika. Maz cilvēku prasa 

šos pabalstus, vai arī maz tie tiek izsniegti? 



Mums jau 12 gadus ir ļoti zema cena apkurei un komunāliem maksājumiem. Protams, 

visiem, kam paredzēts dzīvokļu pabalsts viņš tiek maksāts. 

 

 


