Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums

2013.gada 15.novembrī

Nr.28 (28), bezmaksas
Saistošie noteikumi Nr.10
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 25§)

Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2/2010
„Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām kopijām”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar
eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumu Nr.2/2010
„Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām kopijām”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Nodevas likmes par Zilupes novada pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu apliecināto kopiju izsniegšanu ir
(nodevas likme EUR par A4 1 lappusi):
3.1. Izziņas:
3.1.1. Par faktiski izmantojamo zemi (akcīzes nodokļa atmaksai)
1,42
3.1.2. Par nekustāmā īpašuma nodokļa parāda neesamību:
2,85
3.1.3. Atkārtota izziņas izsniegšana par nekustāmā īpašuma nodokļa
parāda neesamību:
3.1.3.1. izziņas pieprasītājam pārdodot zemi līdz 10 ha platībā
14,23
3.1.3.2. izziņas pieprasītājam pārdodot zemi virs 10 ha platībā
42,69
3.1.3.3. par vienu un to pašu nekustamo īpašumu nemainoties īpašniekam
viena gada laikā
bez maksas
3.1.4. Par darba attiecībām un darba algu
bez maksas
3.1.5. Par zemes lietošanas mērķiem, nosaukumu un apgrūtinājumu
14,23
3.1.6. Par ieceres atbilstību teritoriālajam plānojumam
14,23
3.1.7. par zemes iegūšanu īpašumā
1,42
3.1.8. Par faktiskajā lietošanā esošo zemi (iesniegšanai VZD)
1,42
3.1.9. Par mirušo apbedījuma vietu
4,27
3.1.10. Par ēku piederību / neesamību dabā
14,23
3.1.11. Par deklarēto dzīvesvietu
1,42
3.2. Raksturojumi rekomendācijas:
3.2.1. fiziskām personām
4,27
3.2.2. juridiskām personām
71,14
3.3. Izrakti no domes sēžu protokoliem, ja tiek pieprasīti atkārtoti
4,27
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Citi pašvaldības izstrādātie dokumenti un to apliecinātas kopijas
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2,85”

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Nodevas likme par Zilupes novada pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu nosūtīšanu uz faksu pēc personu
pieprasījuma
(nodevas likme EUR par A4 1 lappusi):
5.1. Latvijas Republikas teritorijā
0,71
5.2. ārpus Latvijas Republikas teritorijas
4,27”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Nodevas likme par dokumentu kopēšanu:
6.1. A4 formāta vienas lapas kopija izgatavošana
6.2. A3 formāta vienas lapas kopijas izgatavošana

0,21
0,28”

1.5. Grozīt saistošo noteikumu punktu numerāciju sekojošā kārtībā:
1.5.1. Saistošo noteikumu 9 (devīto) punktu uzskatīt kā 7 (septīto) punktu,
1.5.2. Saistošo noteikumu 10 (desmito) punktu uzskatīt kā 8 (astoto) punktu atbilstoši grozot apakšpunktu numerāciju,
1.5.3. Saistošo noteikumu 11 (vienpadsmito) punktu uzskatīt kā 9 (devīto) punktu,
1.5.4. Saistošo noteikumu 12 (divpadsmito) punktu uzskatīt kā 10 (desmito) punktu,
1.5.5. Saistošo noteikumu 13 (trīspadsmito) punktu uzskatīt kā 11 (vienpadsmito) punktu,
1.5.6. Saistošo noteikumu 14 (četrpadsmito) punktu uzskatīt kā 12 (divpadsmito) punktu,
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī
Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2/2010
„Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām kopijām”””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikta nodeva fiziskām un juridiskām
personām Eiro valūtā par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta
pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām kopijām
sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un juridiskās personas.
Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks nodevas apmēru
Eiro valūtā fiziskām un juridiskām personām par Zilupes novada
pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem un apliecinātām kopijām sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs
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Saistošie noteikumi Nr.11
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 26§)

Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.12
„Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu
un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar
eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”

2. Izdarīt šādus grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai”:
1.1.Izteikt saistošo noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
„2.2. Pabalstu samaksai par speciālo autotransportu piešķir guļošo slimnieka transportēšanai no slimnīcas uz Zilupes
veselības un sociālās aprūpes centru. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no attāluma un nobraukto kilometru skaita, bet ne vairāk,
kā EUR 213,43.”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.punktu šādā redakcijā:
„2.3. Pabalsts degvielas samaksai slimnieka transportēšanai piešķir, apmaksājot degvielas čeku vai izsniedzot degvielas
talonu personai/uzņēmējsabiedrībai par nobrauktiem kilometriem, bet ne vairāk kā EUR 142,29.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.12
„Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu
un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts vienreizējs pabalsts fiziskām
personām Eiro valūtā par speciālo autotransportu un degvielas samaksai
slimnieka transportēšanai sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Zilupes novada pašvaldībā dzīvojošās fiziskās personas.
Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā
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administratīvajām
procedūrām

ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks vienreizējs
pabalsts fiziskām personām Eiro valūtā par speciālo autotransportu un
degvielas samaksai slimnieka transportēšanai sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.12
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 27§)

Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.9
„Par svētku pabalstu politiski represētajām personām
un Otrās pasaules kara dalībniekiem”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”

1. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par svētku
pabalstu politiski represētajām personām un Otrās pasaules kara dalībniekiem ” izsakot noteikumu 2.1.punktu šādā
redakcijā:
„2.1. Pabalsta apmērs vienai personai ir līdz EUR 28,46.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.9
„Par svētku pabalstu politiski represētajām personām
un Otrās pasaules kara dalībniekiem””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts svētku pabalsts Eiro valūtā politiski
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izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

represētajām personām un Otrās pasaules kara dalībniekiem sākot ar
2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir politiski represētās personas un Otrās pasaules kara dalībnieki, kuri
deklarējuši savu dzīvesvietu Zilupes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā
ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks svētku pabalstu
Eiro valūtā politiski represētajām personām un Otrās pasaules kara
dalībniekiem sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.13
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 28§)

„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.6
„Par vienreizēju pabalstu personām,
kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām””

Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”

1. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēju
pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām” izsakot saistošo noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā:
„2.4. Pabalsta apmērs ir EUR 38,42.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī
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Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.6
„Par vienreizēju pabalstu personām,
kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts vienreizējs pabalsts Eiro valūtā
personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām sākot ar 2014.gada
1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Zilupes novada pašvaldības iedzīvotāji, kuri atbrīvotas no ieslodzījuma
vietām.
Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā
ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks vienreizējs
pabalsts Eiro valūtā personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.14
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 29§)

Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3
„Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”
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1. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pabalstu
personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem” izsakot noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Pabalsta apmērs vienai personai ir EUR 42,69 mēnesī.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3
„Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts pabalsts Eiro valūtā personām ar
veselības un funkcionāliem traucējumiem sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem, kuri deklarējuši
savu dzīvesvietu Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā
ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks pabalstu
personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem sākot ar 2014.gada
1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs
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Saistošie noteikumi Nr.15
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 30§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra
saistošajos noteikumos Nr.7
„Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā
stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumu Nr.7 „Par
transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā
maksu un maksāšanas kārtību”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:
„2.1. Maksa par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu ir EUR 0,57 par vienu kilometru.”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
„2.2. Maksa par transportlīdzekļa glabāšanu speciālā stāvvietā ir EUR 1,42 (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis)
diennaktī.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra
saistošajos noteikumos Nr.7
„Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā
maksu un maksāšanas kārtību””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikta maksa par transporta līdzekļa
piespiedu pārvietošanu un glabāšanu speciālajā stāvvietā Eiro valūtā sākot
ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un juridiskās personas.
Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi nosaka maksu par
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procedūrām

transporta līdzekļa piespiedu pārvietošanu un glabāšanu speciālajā
stāvvietā Eiro valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.16
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 31§)
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.10
„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”

2. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēju
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” izsakot saistošo noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
„2.2. Pabalsta apmērs ir EUR 142,29 par katru jaundzimušo bērnu. Ja starp bērna vecākiem ir noslēgta laulība, tad
pabalsta apmērs par otru jaundzimušo bērnu šajā ģimenē ir EUR 284,57, bet par trešo un nākamajiem bērniem – EUR
426,86 par katru..”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.10
„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
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2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts vienreizējs pabalsts Eiro valūtā
ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ģimenes, kuras deklarēja savu dzīves vietu Zilupes novada pašvaldībā.
Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā
ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks vienreizējs
pabalsts Eiro valūtā ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu sākot ar
2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.17
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 32§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.5
„Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecināto to kopiju saņemšanu un
būvatļaujas saņemšanu”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”

3. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumu Nr.5„Nodeva par
pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecināto to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”
3.punktā izsakot to šādā redakcijā:
„3. Šie saistošie noteikumi nosaka šādas nodevas par būvatļaujas un citu būvvaldes izsniegto dokumentu saņemšanu:
Nodevas apmērs
fiziskām personām
(EUR)
2

Būvvaldes pakalpojums
1
3.1. Būvatļaujas saņemšana
3.1.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
3.1.1.1. jaunbūve
3.1.1.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.1.3. renovācija
3.1.2. Individuālās dzīvojamās mājas ar palīgēkām:
3.1.2.1. jaunbūve
3.1.2.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.2.3. renovācija
3.1.3. Individuālās dzīvojamās mājas
3.1.3.1. jaunbūve
3.1.3.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.3.3. renovācija
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Nodevas apmērs
juridiskām
personām (EUR)
3

85,37
71,14
56,91

106,72
92,49
78,26

71,14
56,91
35,57

85,37
71,14
42,69

56,91
42,69
28,46

78,26
64,03
42,69

3.1.4. Vasaras mājas, dārza mājiņas, atpūtas mājiņas:
3.1.4.1. jaunbūve
3.1.4.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.4.3. renovācija
3.1.5. Saimniecības ēkas, garāžas, pirts un citas palīgēkas:
3.1.5.1. jaunbūve
3.1.5.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.5.3. renovācija
3.1.6. Inžinierkomunikācijas un inžinierbūves:
3.1.6.1. jaunbūve
3.1.6.2. rekonstrukcija
3.1.6.3. renovācija
3.1.7. Teritorijas labiekārtošana, mazas arhitektūras
formas žogs:
3.1.7.1. jaunbūve
3.1.7.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.7.3. renovācija
3.1.8. Biroju, viesnīcu un tamlīdzīga lietojuma ēkas:
3.1.8.1. jaunbūve
3.1.8.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.8.3. renovācija
3.1.9. Izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu, plašizklaides
pasākumu ēkas:
3.1.9.1. jaunbūve
3.1.9.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.9.3. renovācija
3.1.10. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, t.sk.,
degvielas uzpildes stacijas:
3.1.10.1. jaunbūve
3.1.10.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.10.3. renovācija
3.1.11. Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas:
3.1.11.1. jaunbūve
3.1.11.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.11.3. renovācija
3.1.12. Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas:
3.1.12.1. jaunbūve
3.1.12.2. rekonstrukcija, restaurācija
3.1.12.3. renovācija
3.2. Ēku un būvju nojaukšana
3.3. Būvatļaujas reģistrācija specializētās būvniecības gadījumā
3.4. Izziņa par nepabeigto būvi
3.5. Izziņa par atbilstību teritorijas plānojumam
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

35,57
25,61
19,92

71,14
56,91
42,69

28,46
24,19
18,50

42,69
36,99
25,61

25,61
21,34
14,23

32,73
29,88
25,61

21,34
17,07
14,23

25,61
21,34
18,50

71,14
56,91
39,84

99,60
71,14
56,91

71,14
56,91
39,84

85,37
71,14
56,91

85,37
56,91
42,69

99,60
78,26
61,18

85,37
71,14
56,91

113,83
99,60
85,37

56,91
42,69
28,46
14,23
7,11
14,23
4,27

71,14
56,91
42,69
28,46
21,34
21,34
11,38

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.5
„Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecināto to kopiju saņemšanu un būvatļaujas
saņemšanu””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
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2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikta nodeva fiziskām un juridiskām
personām Eiro valūtā par būvatļaujas un citu būvvaldes izsniegto
dokumentu saņemšanu sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un juridiskās personas.
Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks nodevas apmēru
Eiro valūtā fiziskām un juridiskām personām par būvatļaujas un citu
būvvaldes izsniegto dokumentu saņemšanu sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.18
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 33§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra
saistošajos noteikumos Nr.13
„Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”

4. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumu Nr.13
„Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās” izsakot saistošo noteikumu 1.punktu šādā
redakcijā:
„1. Nodevas objekts (nodevas likme EUR par 1(vienu) stundu):
4.1. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana
no EUR 1,42 līdz EUR 7,11
4.2. Par atrakciju rīkošanu
no EUR 1,42 līdz EUR 7,11”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī
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Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra
saistošajos noteikumos Nr.13
„Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās”””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikta nodeva fiziskām un juridiskām
personām Eiro valūtā par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un juridiskās personas.
Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks nodevas apmēru
Eiro valūtā fiziskām un juridiskām personām par izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.19
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 34§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra
saistošajos noteikumos Nr.12
„Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”

5. Izdarīt sekojošus grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 30.decembra saistošajos noteikumu Nr.12
„Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”:
5.1. Izteikt saistošo noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā:
„5.1. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās dienā, tirgojot:
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5.1.1. saldējumu no speciālām iekārtām
5.1.2. pašaudzētus ziedus
5.1.3. iepirktus ziedus
5.1.4. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumus
5.1.5. pašu izaudzētus dārzeņus, ogas, augļus
5.1.6. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus
5.1.7.bezalkoholiskos dzērienus no speciālām iekārtām un karstas uzkodas
5.1.8. alu no speciālām iekārtām, alu un alkoholiskiem dzērieniem

EUR 1,42
EUR 0,71
EUR 4,27
EUR 1,42
EUR 1,42
EUR 1,42
EUR 2,85
EUR 14,23 „,

1.2.Izteikt saistošo noteikumu 5.2.punktu šādā redakcijā:
„5.2. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās dienā, tirgojot
pārtikas preces:
5.2.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju
EUR 4,27
5.2.2. rūpnieciski ražotas pārtikas preces
EUR 5,69
5.2.3. alu un citus alkoholiskos dzērienus
EUR 14,23
5.2.4. tabakas izstrādājumus
EUR 14,23
5.2.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus
EUR 7,11”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 5.3.punktu šādā redakcijā:
„5.3. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās dienā tirgojot
nepārtikas preces:
5.3.1. rūpnieciski ražotas
EUR 7,11
5.3.2. loterijas biļetes
EUR 7,11
5.3.3. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas
EUR 4,27”
un daiļamatniecības izstrādājumus
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 5.3.punktu šādā redakcijā:
„5.4. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās ar eglītēm, dienā EUR 7,11”.
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra
saistošajos noteikumos Nr.12
„Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikta nodeva fiziskām un juridiskām
personām Eiro valūtā par tirdzniecību ielu tirdzniecību vietās un tirgos
Zilupes novadā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un juridiskās personas.
Institūcija, kurā tpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks nodevas apmēru
Eiro valūtā fiziskām un juridiskām personām par tirdzniecību ielu
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tirdzniecību vietās un tirgos Zilupes novadā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.20
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 35§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”
Likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
35.panta ceturto un piekto daļu
Likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.panta pirmo daļu
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299
,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas atzīšanu par trūcīgu”19.3.apakšpunktu

6. Izdarīt šādus grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumu Nr.13 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.1.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1.1.1. Pašvaldībā noteiktais garantētais iztikas līmenis vienai pilngadīgai personai ir EUR 56,91 mēnesī, bērnam –
EUR 64,03 mēnesī.;”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3.1.2.1. Dzīvokļos ar centrālo apkūri – par vienistabas vai divistabu dzīvokli EUR 17,07 mēnesī, par trīsistabu un
lielāku dzīvokli – EUR 21,34 mēnesī;”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2.2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3.1.2.2. Mājoklim, kas netiek apkurināts centralizēti. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 42,67 vienai ģimenei (personai)
kalendārā gadā”
6.1. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Pabalsts medicīnas pakalpojumu, medikamentu un bērnu briļļu apmaksai – paredzēts trūcīgās ģimenēm (personām)
ārstēšanās izdevumu, medikamentu un bērnu briļļu apmaksai un tiek piešķirts:
- par bērnu brillēm (konkrētam bērnam vienu reizi gadā) EUR 21,34,
- medikamentu iegādei, stacionāru izdevumu un operāciju segšanai, vienā reizē maksājot 50% no izlietotās summas,
bet ne vairāk, kā EUR 42,67 konkrētam ģimenes loceklim kalendārā gada ietvaros;”
1.5. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.3. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:
„3.2.3. …Pabalsta apmērs ir līdz EUR 71,14 gadā vienai personai.”
1.6. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.4. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3.2.4. Pabalsts dokumentu noformēšanai tiek piešķirts trūcīgām personām pases saņemšanai un tā apmērs ir līdz EUR
28,46.;”
1.7. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.5. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3.2.5. Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts Ls EUR 14,23 apmērā uz vienu skolēnu (izņemot 1.klases
skolēnus).”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī
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Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts sociālo palīdzības pabalstu apmērs
Eiro valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Zilupes novada pašvaldības iedzīvotāji, kas deklarējuši savu dzīves vietu
Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks sociālo palīdzības
pabalstu apmērs Eiro valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.21
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 36§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4
„Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
Zilupes novada administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”,
likuma “Par pašvaldībām“ 43.panta pirmās
daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

7. Izdarīt šādus grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada
administratīvajā teritorijā”:
1.1. izteikt saistošo noteikumu 43.punktu šādā redakcijā:
„43. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesīgs Zilupes novada attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs,
atkarībā no pārkāpuma izdarīšanas vietas, valsts policijas darbinieki par Noteikumu neievērošanu, kā arī uzlikt naudas

16

sodu EUR 28,46 pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd
uzlikto sodu;”
1.2. izteikt saistošo noteikumu 44.2. punktu šādā redakcijā:
„44.2. naudas sods: fiziskām personām līdz EUR 350,00, juridiskām personām līdz EUR 1400,00, ja pēc brīdinājuma
pārkāpums netiek novērsts vai tas izdarīts atkārtoti viena gada laikā.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4
„Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
Zilupes novada administratīvajā teritorijā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts soda apmērs Eiro valūtā par reklāmas
materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas
publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā pārkāpumiem
sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
Eiropas Savienības un trešo valstu fiziskās un juridiskās personas
Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā
ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks soda apmēru Eiro
valūtā par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā
teritorijā pārkāpumiem sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs
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Saistošie noteikumi Nr.22
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 37§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”

8. Izdarīt sekojošus grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:
„2.1. Zilupes novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts EUR 113,83
mēnesī, vai tas tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns dzīvo audžuģimenē.”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 3.6.punktu šādā redakcijā:
„3.6. Zilupes novada sociālais dienests katra bērna uzturēšanai audžuģimenei piešķir vienreizēju pabalstu mīkstā
inventāra un apģērba iegādei EUR 71,14, ievietojot bērnu audžuģimenē.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22
„ Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts pabalsts Eiro valūtā bērna uzturēšanai
audžuģimenēs sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
audžuģimenes, kurās ar Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietoti
bērni.
Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā
ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks pabalstu Eiro
valūtā bērna uzturēšanai audžuģimenēs sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
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6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.23
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 38§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.14
„Par svētku pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”,
Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

9. Izdarīt šādus grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumu Nr.14 „Par
svētku pabalstiem”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā:
„5.1. Pabalstu izlaidumam piešķir audzēkņiem, kas pabeidza:
1) Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes – līdz EUR 14,23 (pabalstu piešķir natūrā).
2) Zilupes vidusskolas 9.klasi – līdz EUR 14,23,
3) Pasienes pamatskolas 9 klasi – līdz EUR 14,23,
4) Zilupes vidusskolas 12 klasi – EUR 21,34,
5) Zilupes arodvidusskolas 3.kursu – līdz EUR 21,34;”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 7.2.punktu šādā redakcijā:
„7.2. Vienreizējā pabalsta apmērs ir:
7.2.1. 80 gadu jubilejā – līdz EUR 42,69
7.2.2. 90 gadu jubilejā – līdz Ls EUR 71,14
7.2.3. 100 gadu jubilejā – līdz Ls EUR 142,29.”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 8.2.punktu šādā redakcijā:
„8.2.Pabalstu EUR 142,29 izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu, ja to lūdz persona”

2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī
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Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.14
„Par svētku pabalstiem””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts svētku pabalsta apmērs Eiro valūtā
sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Zilupes novada pašvaldības iedzīvotāji, kas deklarējuši savu dzīves vietu
Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks svētku pabalsta
apmērs Eiro valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.24
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 39§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.8
„Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”

10. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Zilupes
novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
izsakot noteikumu 3.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1. Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir EUR 249,00.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
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Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.8
„Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts pabalsts Eiro valūtā bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas sākot ar
2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Zilupes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā
ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks pabalstu Eiro
valūtā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.25
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 40§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Zilupes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”
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11. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra saistošajos noteikumu Nr.4 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā” izsakot saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā
redakcijā:

„1.pielikums
Zilupes novada pašvaldības
Saistošiem noteikumiem Nr.4
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Zilupes novadā”
Cenrādis par ģeotelpiskajiem pakalpojumiem
Nr.p
k.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1
2.2
3
4
5

6

7
7.1
7.2
8

Pakalpojumi

Izcenojums EUR

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tai skaitā lietu sarkano līniju),
pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana
datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai
Plātība 0,3 ha
0,3 ha līdz 0,5 ha
0,5 ha līdz 1,0 ha
Virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai
Garums līdz 300m
Virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m
Galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai
Viens objekts
Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai
Viens objekts
Ielu sarkano līniju pārbaude pašvaldības teritoriju detālajos plānojumos
(digitālā veidā), ievadīšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai
Viens sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts
Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datubāzē, reģistrācija un
nosūtīšana pašvaldībai
Viens objekts
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam
(pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez
inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo
inženiertīklu izbūvei)
Platība līdz 1,0 ha
Virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha
Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanas līnijas u.c.) zemes
vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai,
kas nav iekļauti pakalpojumu izcenojumos
Viens objekts (viena zemes vienība
”

2. Noteikumi stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī
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14,02
16,08
20,63
7,54

10,53
4,70
8,18
8,18

2,63

8,18

21,56
6,05

2,13

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Zilupes novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts Cenrādis par ģeotelpiskajiem
pakalpojumiem Eiro valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un juridiskās personas.
Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks Cenrādis par
ģeotelpiskajiem pakalpojumiem Eiro valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.26
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 41§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.15
„Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu”

Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”

12. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
vienreizēju apbedīšanas pabalstu” izsakot saistošo noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā:
„2.4. Pabalsta apmērs ir EUR 113,83.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī
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Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.15
„Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts vienreizējs apbedīšanas pabalsts Eiro
valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir persona, kura uzņemas mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā dzīves
vieta ir Zilupes novada pašvaldības administratīvā teritorija, apbedīšanu.
Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā
ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks vienreizējs
apbedīšanas pabalsts Eiro valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.27
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 42§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.8
„Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju
uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”,
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu
un 43. panta pirmās daļas 5., 6., 9. punktu

13. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 26.novembra saistošajos noteikumu Nr.8 „Zilupes
pilsētas teritorijas un Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas
noteikumi” izsakot saistošo noteikumu 4.1.punktu šādā redakcijā:
„4.1.Par noteikumos minēto prasību neievērošanu atbildīgajām personām tiek uzlikts administratīvais sods:
4.1.1. fiziskām personām no EUR 7,11 līdz EUR 355,72;
4.1.2. juridiskām personām no EUR 71,14 līdz EUR 1422,87. ”
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2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.27
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.8
„Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas
noteikumi””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts administratīvā soda apmērs par
saistošo noteikumu pārkāpšanu Eiro valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un juridiskās personas.
Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks administratīvā soda
apmērs par saistošo noteikumu pārkāpšanu Eiro valūtā sākot ar 2014.gada
1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Saistošie noteikumi Nr.28
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 43§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3
„Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
Zilupes novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas
plānu”
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14. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumu Nr.3 „Nodeva par
reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada
administratīvajā teritorijā” 1.punktā izsakot to šādā redakcijā:
„1. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes
novada administratīvajā teritorijā tiek maksāta pašvaldības nodeva par vienu A3 formāta papīra lapas laukumu 2,85
EUR.”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvāri
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

2013.gada 30.septembrī

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3
„Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
Zilupes novada administratīvajā teritorijā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju par normatīvo
aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par Latvijas
Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikta nodeva fiziskām un juridiskām
personām Eiro valūtā par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada
administratīvajā teritorijā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un juridiskās personas.
Institūcija, kurā tpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi noteiks nodevas apmēru
Eiro valūtā fiziskām un juridiskām personām par reklāmas materiālu,
izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
Zilupes novada administratīvajā teritorijā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs
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APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 45§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2014.gadā Zilupes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 91.punktu un
Pārejas noteikumu 402.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2014. gadā piemēro nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu
zemei, kā arī nosaka šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, un ēku grupas, kas netiek
apliktas ar nodokli Zilupes novadā.
2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 2014.gadā atsevišķi par katru zemes vienību, ja nemainās nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis, nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot
vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
3. Šo noteikumu 2. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir
mazāks par EUR 7,11.
4. Šo saistošo noteikumu 2. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa
aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2,
izņemot garāžas.
6. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis”, ka arī interneta mājas lapā
www.zilupe.lv
7. Saistošie noteikumi piemērojami no 2014.gada 1.janvāra.
8. Noteikt, ka 2013.gada 31,janvārī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.1 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2013.gadā” zaudē spēku ar 2014.gada 1.janvāri.
2013.gada 30.septembrī
Domes priekšsēdētājs

Oļegs Agafonovs

Zilupes novada pašvaldības
Saistošo noteikumu Nr.29
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2014.gadā Zilupes novadā
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91.punkts un
Pārejas noteikumu 402.punktu
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2014. gadā piemēro
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei, kā arī nosaka šī
pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, un ēku
grupas, kas netiek apliktas ar nodokli Zilupes novadā sākot ar 2014.gada
1.janvāri.
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3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Eiropas savienības un trešo valstu fiziskās un juridiskās personas, kam
Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā īpašumā ir
nekustamais īpašums.
Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir
Zilupes novada pašvaldība.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

„Zilupes novada vēstis”, Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums. Adrese: Raiņa iela 13,
Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: zilupe@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu – Aivars
Dembovskis, t. 65707317
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