Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums

2013.gada 18.jūlijā

Nr.24 (24), bezmaksas

Paziņojums par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.5 izdošanu

Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 24.maijā ir pieņēmusi lēmumu 5, 3§ ”Par Zilupes novada
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.5 izdošanu”, ar kuru
tika apstiprināts Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti 2013.gada saistošie
noteikumi Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Ar Zilupes novada domes lēmumu un Zilupes novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam
var iepazīties Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751 un
pašvaldības mājas lapā: www.zilupe.lv.

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081
„Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

PAZIŅOJUMS PRESEI

18.07.2013.
Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu
atdalītajam maksājumam par pienu

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šī gada 18.jūlija uzsāk avansa izmaksu atdalītajam pārejas
posma valsts atbalsta maksājumam par pienu (APKV). Avansu 70% apmērā saņems tie
lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.
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Atbalsta likme par vienu piena tonnu ir LVL 17.24. Savukārt avanss 70% apmērā ir LVL 12.07
par tonnu.
APKV ir vēsturiskais maksājums par references periodā (2006./2007.gadā) realizētajām piena
tonnām piešķirtās kvotas ietvaros.
Papildu informāciju var iegūt, atverot LAD mājas lapu www.lad.gov.lv

SIA „ALAAS” pārceļas uz jaunām telpām
SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības” (ALAAS) izpilddirektors Jurijs
Petkevičs informē, ka no šī gada 1. augusta SIA „ALAAS” speciālisti iedzīvotājus pieņems jaunās
telpās – Zilupes ielā 50, Rēzeknē.
Līdz šim SIA „ALAAS” speciālisti apmeklētājus pieņēma Rēzeknes pilsētas domes 120. kabinetā
(Atbrīvošanas aleja 93, 1. stāvs).
Lai iedzīvotājiem būtu pēc iespējas ērtāk saņemt uzņēmuma speciālistu konsultācijas ALAAS darba
laiks otrdienās pagarināts līdz plkst. 18:30, līdz ar to ir izveidots sekojošs iedzīvotāju pieņemšanas
grafiks:
Pirmdien – no 8:00 līdz 16:30
Otrdien – no 8:00 līdz 18:30
Trešdien – no 8:00 līdz 16:30
Ceturtdien – no 8:00 līdz 16:30
Piektdien – no 8:00 līdz 14:30
Sestdien, svētdien – brīvdiena.
Plašāka informācija pieejama pa tālruņiem, kuru numuri nav manījušies: 646 07673 vai 20211337, kā
arī rakstot uz e-pastu: sia.alaas@inbox.lv
„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības” vadība atvainojas par sagādātajām
neērtībām, kuras iespējamas ofisa pārcelšanās laikā, cerot uz iedzīvotāju sapratni un veiksmīgu
sadarbību turpmāk.
Klientu apkalpošanas daļa
Tālr. 67095000

„Zilupes novada vēstis”, Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums. Adrese: Raiņa iela 13,
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