Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums

2013.gada 27.decembrī

Nr.29 (29), bezmaksas
Saistošie noteikumi Nr.30
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 25.oktobra sēdes
lēmumu (prot. Nr.9, 2§)

2013.gada 25.oktobrī

Par mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā
Izdoti saskaņā ar: likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 1. daļas 10. punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta 3.daļu, 39.panta 1., 2.daļu, Veterinārmedicīnas likuma 21.panta
1.daļu 1.,2. punktu, MK noteikumiem Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu
apmācībai”

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka mājdzīvnieku uzturēšanas un
mājdzīvnieku klaiņošanas novēršanas kārtību Zilupes
novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo
noteikumu neievērošanu.

1.5. Nekustamā īpašuma īpašnieks (valdītājs) viņam
piederošajos (apsaimniekošanā esošajos) objektos un
teritorijās nedrīkst pieļaut klaiņojošu mājdzīvnieku
uzturēšanos vai barošanu, jānodrošina, lai klaiņojošie
mājdzīvnieki neiekļūtu bēniņos, pagrabos un citās
neapdzīvotās telpās. Par klaiņojošiem mājdzīvniekiem
jāziņo Zilupes novada pašvaldībai, lai veiktu klaiņojošo
mājdzīvnieku izķeršanu. Ja klaiņojošie dzīvnieki
apdraud cilvēkus, dzīvniekus u.c. gadījumos, jāziņo
Valsts policijai.

1.2. Noteikumu par mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes
novadā mērķi ir:
1.2.1. reglamentēt mājdzīvnieku uzturēšanu un
identificēšanu;

1.6. Produktīvos mājdzīvniekus Zilupes novadā atļauts
turēt ārpus Zilupes pilsētas teritorijas.

1.2.2. samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un
novērst iespējas inficēties ar trakumsērgu un
slimībām, kas kopējas mājdzīvniekiem un
cilvēkiem;

1.7. Zilupes pilsētas teritorijā individuālajās mājās
atļauts turēt mājputnus un trušus.

1.2.3. novērst zaļo stādījumu bojāšanu, sekmēt
teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri higiēniskās
situācijas uzlabošanu novadā.

1.8. Ar Zilupes novada pašvaldības domes atļauju
aizliegtajā zonā atļauts turēt produktīvos mājdzīvniekus
(izņemot cūkas).

1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
personām, kuras tur mājdzīvniekus Zilupes novadā.

1.9. Zilupes novadā par bezsaimnieku mājdzīvnieku
līķiem jāziņo Zilupes novada pašvaldībai.

1.4. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai, kā arī
atsevišķos gadījumos (patstāvīgu antisanitāru apstākļu
radīšana, troksnis, smakas, cilvēku vai mājdzīvnieku
sakošana, nepiemēroti turēšanas apstākļi u.c.), Zilupes
novada pašvaldība var ierobežot vai aizliegt turēt
konkrētā novada vietā dzīvniekus.

2. Mājdzīvnieku īpašnieku pienākumi un tiesības
2.1. Produktīvo mājdzīvnieku īpašnieku (valdītāju)
pienākumi:
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2.1.1. nodrošināt mājdzīvniekiem vispārīgās labturības
prasības;

2.2.6. nepieļaut, ka kaķi piemēslo pilsētas dzīvojamo,
sabiedrisko ēku telpas;

2.1.2. produktīvos mājdzīvniekus var turēt:

2.2.7. neierasties ar suņiem, kaķiem iestādēs, veikalos,
skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu laukumos,
kapsētās un sabiedriskos pasākumos (ja tas nav īpaši
paredzēts), peldināt suņus cilvēku atpūtas vietās un
peldvietās;

2.1.2.1. ja ir produktīvo mājdzīvnieku novietnes, kas
šim nolūkam būvētas vai pielāgotas ēkas vai
būves, kas atbilst Zilupes novada pašvaldības
apbūves noteikumu prasībām un sanitāri
veterinārajām un vides prasībām;

2.2.8. neturēt suņus māju balkonos un lodžijās.

2.1.2.2. ja produktīvo mājdzīvnieku turēšanai neiebilst
blakus esošo māju iedzīvotāji un ja
produktīvie mājdzīvnieki nerada nepanesamu
smaku, troksni, netīrību;

3. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana, izolācija
3.1. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu veic persona, ar
kuru Zilupes novada pašvaldībai ir noslēgts līgums un
kura ir tiesīga to veikt normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā.

2.1.3. Zilupes novada pašvaldībai piederošajās
(piekrītošajās) teritorijās ganīt produktīvos
mājdzīvniekus tikai pašvaldības ierādītās ganībās un
uzturēt ganības kārtībā;

3.2. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos
noteiktajā kārtībā.

2.1.4. nekavējoties satīrīt produktīvo mājdzīvnieku
piesārņotās vietas;

3.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar klaiņojoša
dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu
dzīvnieku patversmē sedz dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs, ja tas ir zināms.

2.1.5. vircas savākšanai ierīkot speciālu krātuvi. Īslaicīgi
kūtsmēslus ārpus novietnes var glabāt kaudzēs, ja
kūtsmēslu kaudzes pamatne izveidota no materiāla, kas
pasargā no kūtsmēslu šķidrās frakcijas noteces, un
kūtsmēslu kaudzes virsma noklāta ar aizsargslāni, kas
novērš noteci vai izgarošanu, nepieļaujot gruntsūdeņu
un virszemes ūdeņu piesārņošanu;

4. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
4.1. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vainīgās
fiziskās un juridiskās personas soda administratīvi.
Administratīvo protokolu ir tiesības sastādīt šādām
amatpersonām:

2.1.6. atbildēt par produktīvo mājdzīvnieku rīcību un tās
radītajām sekām, neatkarīgi no produktīvo mājdzīvnieku
atrašanās vietas.

4.1.1. Zilupes novada pašvaldības domes deputātiem,

2.2. Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi:

4.1.2. Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram,

2.2.1. nodrošināt, lai īpašnieka kaķiem, atrodoties ārpus
mājas vai dzīvokļa, būtu kakla siksna;

4.1.3. Valsts policijas darbiniekiem.

2.2.2. ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai
palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā, kur pie vārtiem,
ieejām (redzamā vietā) jāuzliek uzraksts “Suns”;

4.2. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu
2 nodaļā noteikto prasību neievērošanu izskata un
lēmumus pieņem Zilupes novada pašvaldības
Administratīvā komisija.

2.2.3. ārpus norobežotās teritorijas bez pavadas un
uzpurņa suni atļauts palaist īpašnieka uzraudzībā un
redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt
suņa rīcību;

4.3. Ieņēmumi no naudas soda par šo saistošo
noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības
pamatbudžetā.
4.4. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo
no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas
rezultātā nodarītos zaudējumus.

2.2.4. izvest suņus pastaigā apdzīvoto vietu
apstādījumos (sabiedriskās apzaļumotās teritorijās)
drīkst tikai pavadā un ar sunim uzliktu uzpurni, ja suns
ir atzīts par bīstamu, nepieļaujot, lai suns sakož cilvēkus
un dzīvniekus;

5. Noslēguma jautājumi
21. Noteikumi stājās spēkā 2013.gada 1.novembri

2.2.5. nepieļaut, ka suņi piemēslo pilsētas teritoriju,
dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties
satīrot suņa atstātos ekskrementus;

2013.gada 25. oktobrī
Domes priekšsēdētājs
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O.Agafonovs

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.30
„Par mājdzīvnieku uzturēšanu 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
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta 3.daļu, 39.panta 1.,
2.daļu, Veterinārmedicīnas likuma 21.panta 1.daļu 1.,2. punktu,
MK noteikumiem Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un
demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai”
Saistošajos noteikumos tiek noteikta mājdzīvnieku uzturēšanas
un klaiņojošo mājdzīvnieku izolācijas kārtība Zilupes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilstība par šo
noteikumu pārkāpšana
Nav attiecināms

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir novada administratīvās teritorijā dzīvojošie
mājdzīvnieku īpašnieki.
Institūcija, kura atbildīga par saistošo noteikumu piemērošanu ir
Zilupes novada pašvaldība.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas
ar sabiedrības pārstāvjiem.

2013.gada 25. oktobrī
Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

25.10.2013.
Zilupē
Apstiprināti ar Zilupes novada pašvaldības domes
2013.gada 25.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 3§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31
Par grozījumi Zilupes novada pašvaldības
Saistošajos noteikumos Nr.2
„Par 2013.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībā”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
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Par grozījumiem Saistošajos noteikumos nr.2 „Par 2013.gada budžetu”
1.Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu daļā:
Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei
+ 1 143,Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI
+ 87 222,Kods 18.6.3.0. Finansējums projektam Algotie pagaidu sabiedriskie darbi +1 320,KOPĀ:

+ 89 685 ,-

2. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā:
04.900. Pārējā ekonomiskā darbība
Kods 2234 Darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem
09.919. Vispārējās izglītības iestādes
Kods 2370 Mācību līdzekļu iegāde
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 2241 Telpu kārtējais remonts
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas (slimības lapas)
09.100 Pirmsskolas izglītība
Kods 2370 Mācību līdzekļu iegāde
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas (slimības lapas)

+ 1 320,+ 735,+65 911,+15 878,+10 000,-2 000,+2 000,+92 524,+ 408,+4 378,+1 055,-2 000,+2 000,+5 841,-

3. Veikt grozījumus finansēšanas sadaļā:
Kods F55010000 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

+ 8 000,-

4.Veikt grozījumus iestāžu tāmēs:
01.100. Vispārējās valdības dienesti
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas (slimības lapas)
Kods 1150 Darba attiecības uz līguma pamata
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
09.510. Zilupes mūzikas un mākslu skola
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas (slimības lapas)

- 500,+500,+ 1800,+434,+ 2 234,-

-500,+500,-

06.200 Teritoriju attīstība
Kods 5250 Kapitālais remonts
Kods 5239 Pārējie pamatlīdzekļi
Kods 5213 Transporta būves
Kods 5219 Pārējais nekustamais īpašums

Galvenā grāmatvede
Domes priekšsēdētājs

-76 702,+23 261,+ 14 300,+ 18 907,-20 234,J.Bondarenko
O.Agafonovs

4

17.12.2013.
Zilupē
Apstiprināti ar Zilupes novada pašvaldības domes
2013.gada 17.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11,2§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32
Par grozījumi Zilupes novada pašvaldības
Saistošajos noteikumos Nr.2
„Par 2013.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībā”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos nr.2 „Par 2013.gada budžetu”
1.Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu daļā:
Kods 1.1.1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
+30 000,Kods 4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi kārtējā
saimnieciskā gadā
+ 15 000,Kods 13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
+ 990,Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI
+ 29 075,Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI (m/skola) + 694,Kods 18.6.3.0. Finansējums projektam Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
+1 200,Kods 18.6.3.0. ELFLA projektu finansējums (avansi)
+1 929,Kods 19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti
+ 9 400,KOPĀ:

+ 88 288,-

2. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā:
01.100. Vispārējās valdības dienesti
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1111 Deputātu mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 7210 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

+ 6 400,+ 400,+ 1 638,+ 6 000,+14 438,-

04.500. Transports
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI

+ 1 090,+ 263,+ 1 353,-

04.900. Pārējā ekonomiskā darbība
Kods 6242 Bezdarbnieku stipendijas

+ 1 200,-

08.000. Kultūra
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI

+ 2 600,+ 627,+ 3 227,-

09.919. Vispārējās izglītības iestādes
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (valsts līdzekļi)
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (pašvaldības finansējums)
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 2241 Telpu kārtējais remonts
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+21 971,+5 293,+5 200,+ 1 253,+12 353,-

+46 070,09.100 Pirmsskolas izglītība
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (valsts līdzekļi)
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (pašvaldības līdzekļi)
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 2241 Telpu kārtējais remonts
09.510. Zilupes mūzikas un mākslu skola
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (valsts līdzekļi)
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (pašvaldības līdzekļi)
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 2241 Telpu kārtējais remonts
Kods 2279 Pārējie neklasificētie pakalpojumi (tehniskie projekti)
Kods 1232 Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles)

+1 459,
+ 352,+4 320,+ 1 041,+ 1 110,+ 8 282,+ 559,
+ 135,+1 000,+ 241,+30 000,+ 4 586,+1 016,+ 37 537,-

06.200 Teritoriju attīstība
Kods 5110 Attīstības pasākumi un programmas
Kods 5239 Pārējie pamatlīdzekļi
Kods 2233 Transporta pakalpojumi
Kods 5250 Kapitālais remonts

+ 2 300,+5 000,+ 2 000,-34 559,-25 259,-

10.900. Sociālais dienests
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā
Kods 6260 Pabalsti GMI

+ 1 160,+ 280,+5 300,-5 300,+1 440,-

Domes priekšsēdētāja vietnieks

„Zilupes

V.Vaļdens

novada

attīstības programmas izstrāde”

Zilupes novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes
novada
teritorijas plānojuma
un attīstības programmas izstrāde”. Projekta ietvaros tiek sagatavots pašvaldības ilgtermiņa
plānošanas dokuments– Zilupes novada attīstības programma, nodrošinot kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas
procesu. Zilupes novada attīstības programmas izmaksas 100% apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā
finansējuma.
Zilupes novada Attīstības programma ir apstiprināta Zilupes novada domes sēdē 2012.gada 23.februārī. Šobrīd
Attīstības programma ir spēkā gandrīz divus gadus. Pa šo laiku ir īstenoti vairāki Investīciju plānā paredzētie projekti, kas
veicina Attīstības programmā nosprausto mērķu sasniegšanu.
Kopumā var secināt, ka interese par Attīstības programmu ir tiem, kas strādā ar projektu sagatavošanu un
ieviešanu dzīvē, jo ikvienā projektā ir nepieciešama atsauce par atbilstību Attīstības programmai.
Attīstības programmā ir atrodama arī dažāda veida informācija par novadu, kas palīdz sagatavot dažāda veida
atskaites un ziņojumus.
Ik gadu Attīstības programmas ietvertie rādītāji tiek aktualizēti un ietverti kopīgā datu bāzē, kas palīdzēs
sagatavot 3 gadu pārskatu.
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„Zilupes

novada

attīstības programmas izstrāde”

Zilupes novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes
novada
teritorijas plānojuma
un attīstības programmas izstrāde”. Projekta ietvaros tiek sagatavots pašvaldības
ilgtermiņa plānošanas dokuments– Zilupes novada attīstības programma, nodrošinot kvalitatīvu teritorijas attīstības
plānošanas procesu. Zilupes novada attīstības programmas izmaksas 100% apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda
piešķirtā finansējuma.
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides pārraudzības valsts birojs 2011.gada
26.septembrī pieņēma lēmumu Nr.65 par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Zilupes
novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam. Pamatojums: Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.3pantā noteikto, izvērtēja Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra
vēstuli Nr.3–7/238 un tai pievienoto iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā pašvaldības
iesniegto informāciju, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus,
Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz
vidi, tādejādi plānošanas dokuments attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā
noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem stratēģisko novērtējumu neveic. Līdz ar to sagatavojot Zilupes novada
attīstības programmu 2012.-2018.gadam ietekmes uz vidi novērtējums netika veikts.

„Zilupes

novada

attīstības programmas izstrāde”

Zilupes novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes
teritorijas plānojuma

un

novada

attīstības programmas izstrāde”. Projekta ietvaros tiek sagatavots pašvaldības

ilgtermiņa plānošanas dokuments– Zilupes novada attīstības programma, nodrošinot kvalitatīvu teritorijas attīstības
plānošanas procesu. Zilupes novada attīstības programmas izmaksas 100% apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda
piešķirtā finansējuma.
2011.gada 23.maijā tika izveidota darba grupa "Zilupes novada attīstības programmas " izstrādei sekojošā sastāvā:
Ilze Kjahjare- projekta vadītāja
Gunita Akmentiņa- projekta vadītāja asistents
Artis Bērziņš- attīstības plānošanas speciālists
Zane Skrūzkalne- attīstības plānošanas speciālists
Oskars Koemecs- transporta speciālists
Inga Uvarova- ekonomists
Mārīte Romanovska- vides jomas eksperts
Marina Labanovska- tautsaimniecības un uzņēmējdarbības speciālists
Andris Junkurs- ekotūrisma speciālists.
Šobrīd "Zilupes novada attīstības programma" jau darbojas otro gadu. Paldies speciālistiem par darbu.
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„Zilupes

novada

teritorijas plānojuma
programmas izstrāde”

un attīstības

Zilupes novada pašvaldība īstenojusi projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes
novada
teritorijas plānojuma
un attīstības programmas izstrāde”. Projekta ietvaros tika sagatavoti pašvaldības
ilgtermiņa plānošanas dokumenti– Zilupes novada teritorijas plānojums un attīstības programma, nodrošinot kvalitatīvu
teritorijas attīstības plānošanas procesu. Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izmaksas 100%
apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma.
Projekta
nosaukums

Zilupes

novada

teritorijas plānojuma

un attīstības programmas izstrāde

Identifikācijas
Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081
numurs

Programma

Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes
„Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitāte „Plānošanas reģionu
un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Īstenošanas
vieta

Zilupes novads

Īstenošanas
laiks

22.12.2010- 31.05.2013

Mērķis

Sagatavot ilgtermiņa plānošanas dokumentu s– Zilupes novada teritorijas plānojumu un Zilupes novada
attīstības programmu, nodrošinot kvalitatīvu novada teritorijas attīstības plānošanas procesu

Galvenās
aktivitātes
Rezulatīvie
rādītāji

1.
2.

Zilupes novada Attīstības programma s 2012- 2018.gadam izstrāde
Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde

3.
4.
5.

Izstrādāts Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam;
Izstrādāta Zilupes npvada Attīstības programma 2012- 2018.gadam
Publicitātes pasākumi.

Projekta
budžets

LVL 44360,00

ESF
finansējums

LVL 44360,00
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„Zilupes

novada

teritorijas plānojuma
programmas izstrāde”

un attīstības

Zilupes novada pašvaldība īstenojusi projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes
novada

teritorijas plānojuma

un

attīstības programmas izstrāde”. Projekta ietvaros tika

sagatavoti pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumenti– Zilupes novada teritorijas plānojums un attīstības
programma, nodrošinot kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu. Zilupes novada teritorijas
plānojuma un attīstības programmas izmaksas 100% apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā
finansējuma. Projekta budžets LVL 44360.00.
Projekta īstenošanas laiks no 22.12.2010- 31.05.2013.

„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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