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Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 

2015.gada 18.jūnijā          Nr.43 (43), bezmaksas 

 
  APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.05.2015. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 18§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par 

svētku pabalstiem”” 

Zilupē 

Izdoti saskaņā ar: 
 likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par svētku 

pabalstiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) grozījumu un izteikt saistošo noteikumu 5.1. punktu šādā redakcijā: 

 

“5.1. Pabalstu izlaidumam piešķir audzēkņiem, kas pabeidza: 

1) Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes – līdz EUR 15,00 (pabalstu piešķir natūrā). 

2) Zilupes vidusskolas 9. klasi – līdz EUR 15,00; 

3) Pasienes pamatskolas 9. klasi – līdz EUR 15,00; 

4) Zilupes vidusskolas 12. klasi – līdz EUR 25,00; 

5) Zilupes arodvidusskolas 3. kursu – līdz EUR 25,00.”. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs     O. Agafonovs 

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.11 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par svētku 

pabalstiem”” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Šobrīd Zilupes novadā ir spēkā Zilupes novada pašvaldības 

2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.14 “Par svētku 

pabalstiem”. 

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noapaļot pabalsta 

apmēra summu, lai vieglāk būtu veikt pabalsta uzkaiti un 

aprēķinus, līdz ar to nepieciešami grozījumi saistošajos 

noteikumos. 
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2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai 

izriet no likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. 

punkta. 

2.2. Saistošie noteikumi nosaka svētku pabalsta apmēru. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. Nav. 

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

4.1. Nav. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Zilupes novada pašvaldības dome. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Saistošie noteikumi un 

paskaidrojuma raksts ievietots Zilupes novada pašvaldības 

mājas lapā www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs              O. Agafonovs 

 

 

 
  APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.05.2015. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 19§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2012. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”” 

Zilupē 
Izdoti saskaņā ar: 

 Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu 

 

 

1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2012. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā” grozījumu un izteikt noteikumu 1. 

pielikumā pievienoto tabulu šādā redakcijā: 

 

Nr.p.k. Pakalpojumi Izcenojums 

EUR 

1. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tai skaitā lietu sarkano līniju), pieņemšana, 

reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē un 

nosūtīšana pašvaldībai 

1.1. Platība 0.3 ha 12.81 

1.2. No 0.3 ha līdz 0.5 ha 15.65 

1.3. 0.5 ha līdz 1.0 ha 21.34 

1.4. Virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā EUR 

128.06 

7.11 

2. Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu 

planšetēs, ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai 

http://www.zilupe.lv/
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2.1. Garums līdz 300 m 7.47 

2.2. Virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā 

EUR 85.37 

2.49 

3. Galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai 

3.1. Viens objekts 6.40 

4. Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai 

4.1. Viens objekts 6.40 

5. Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datubāzē, reģistrācija un nosūtīšana 

pašvaldībai 

5.1. Viens objekts 4.27 

6. Inženiertīklu pārskata shēmas un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama 

tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto 

inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei) 

6.1. Platība līdz 1,0 ha 14.23 

6.2. Virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha 5.69 

7. Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības 

robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav iekļauti 

pakalpojumu izcenojumos 

7.1. Viens objekts (viena zemes vienība) 1.71 

 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs     O. Agafonovs 

 

Saistošo noteikumu Nr.12 

“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 Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto 

daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu 

funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju 

izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic 

iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes 

sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā, un septīto daļu, kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir 

tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot 

deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā 

kārtībā, kā arī to, ka Zilupes novada pašvaldībai nav iespējas 

izveidot un patstāvīgi uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datubāzi. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai 

izriet no likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. 

punkta. 

2.2. Saistošie noteikumi paredz deleģēt Zilupes novada 

pašvaldības izvēlētai juridiskai personai augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un 

uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu. 
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3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas 

vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

4.1. Saistošie noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām 

personām, kas Zilupes novada administratīvajā teritorijā veic 

topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus, izstrādā 

detālplānojumus un izstrādā zemes ierīcības projektus. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Nav attiecināms 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Saistošie noteikumi un 

paskaidrojuma raksts ievietots Zilupes novada pašvaldības 

mājas lapā www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs              O. Agafonovs 

 
 
 
 

  APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.05.2015. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 20§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 9 

“Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem”” 

Zilupē 

Izdoti saskaņā ar: 

 likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par svētku pabalstu 

politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) grozījumu 

un izteikt saistošo noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā: 

 

“2.1. Pabalsta apmērs vienai personai ir līdz EUR 30,00.”. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs         O. Agafonovs 

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.13 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par svētku 

pabalstu politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem”” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Šobrīd Zilupes novadā ir spēkā Zilupes novada pašvaldības 

2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.9 “Par svētku 

pabalstu politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara 

dalībniekiem”. 

http://www.zilupe.lv/
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1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noapaļot pabalsta 

apmēra summu, lai vieglāk būtu veikt pabalsta uzkaiti un 

aprēķinus, līdz ar to nepieciešami grozījumi saistošajos 

noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai 

izriet no likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. 

punkta. 

2.2. Saistošie noteikumi nosaka svētku pabalsta apmēru politiski 

represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. Nav. 

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

4.1. Nav. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Zilupes novada pašvaldības dome. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Saistošie noteikumi un 

paskaidrojuma raksts ievietots Zilupes novada pašvaldības 

mājas lapā www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs              O. Agafonovs 
 
 
 
 

  APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.05.2015. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 21§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par 

vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”” 

Zilupē 

Izdoti saskaņā ar: 
 likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju 

pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām” (turpmāk – saistošie noteikumi) grozījumu un izteikt 

saistošo noteikumu 2.4. punktu šādā redakcijā: 

 

“2.4. Pabalsta apmērs ir EUR 40,00.”. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs     O. Agafonovs 

 

 

 

 

http://www.zilupe.lv/
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Saistošo noteikumu Nr.14 

“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 Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Šobrīd Zilupes novadā ir spēkā Zilupes novada pašvaldības 

2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.6 “Par vienreizēju 

pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”. 

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noapaļot pabalsta 

apmēra summu, lai vieglāk būtu veikt pabalsta uzkaiti un 

aprēķinus, līdz ar to nepieciešami grozījumi saistošajos 

noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai 

izriet no likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. 

punkta. 

2.2. Saistošie noteikumi nosaka vienreizēju pabalsta apmēru 

personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. Nav. 

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

4.1. Nav. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Zilupes novada pašvaldības dome. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Saistošie noteikumi un 

paskaidrojuma raksts ievietots Zilupes novada pašvaldības 

mājas lapā www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs              O. Agafonovs 

 
 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.05.2015. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 22§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 

pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”” 

Zilupē 

Izdoti saskaņā ar: 

 likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

 

http://www.zilupe.lv/
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1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pabalstu 

personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) grozījumu un izteikt 

saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 

 

“4. Pabalsta apmērs vienai personai ir EUR 45,00 mēnesī.”. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs     O. Agafonovs 

 

Saistošo noteikumu Nr.15 

“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 Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Šobrīd Zilupes novadā ir spēkā Zilupes novada pašvaldības 

2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par pabalstu 

personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”. 

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noapaļot pabalsta 

apmēra summu, lai vieglāk būtu veikt pabalsta uzkaiti un 

aprēķinus, līdz ar to nepieciešami grozījumi saistošajos 

noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai 

izriet no likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. 

punkta. 

2.2. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta apmēru personām ar 

veselības un funkcionāliem traucējumiem. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. Nav. 

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

4.1. Nav. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Zilupes novada pašvaldības dome. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Saistošie noteikumi un 

paskaidrojuma raksts ievietots Zilupes novada pašvaldības 

mājas lapā www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs              O. Agafonovs 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zilupe.lv/
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APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.05.2015. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 23§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 

“Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu”” 

Zilupē 

Izdoti saskaņā ar: 
 likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par vienreizēju 

apbedīšanas pabalstu” (turpmāk – saistošie noteikumi) grozījumu un izteikt saistošo noteikumu 2.4. punktu šādā 

redakcijā: 

 

“2.4. Pabalsta apmērs ir EUR 115,00.”. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs     O. Agafonovs 

 

Saistošo noteikumu Nr.16 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 

“Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Šobrīd Zilupes novadā ir spēkā Zilupes novada pašvaldības 

2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.15 “Par 

vienreizēju apbedīšanas pabalstu”. 

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noapaļot pabalsta 

apmēra summu, lai vieglāk būtu veikt pabalsta uzkaiti un 

aprēķinus, līdz ar to nepieciešami grozījumi saistošajos 

noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai 

izriet no likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. 

punkta. 

2.2. Saistošie noteikumi nosaka apbedīšanas pabalsta apmēru. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. Nav. 

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

4.1. Nav. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Zilupes novada pašvaldības dome. 
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6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Saistošie noteikumi un 

paskaidrojuma raksts ievietots Zilupes novada pašvaldības 

mājas lapā www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs              O. Agafonovs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 

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

Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: dome@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu –  Aivars 

Dembovskis, t. 65707317 

http://www.zilupe.lv/
mailto:dome@zilupe.lv

