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Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 

2015.gada 14.jūlijā         Nr.46 (46), bezmaksas 

 

 

 
  APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 29.04.2015. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 12§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

“ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” 

Zilupē 
Izdoti saskaņā ar: 

 likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2. punktu,  

likuma ,,Par pašvaldībām”54. panta otru daļu 

 

1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības domes 2009. gada 01. jūlija sēdē (protokols Nr.4, 12§) apstiprinātajos Saistošajos 

noteikumos Nr.1 “ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES NOLIKUMS” (turpmāk – saistošie noteikumi) 

grozījumu un izteikt saistošo noteikumu 18. punkta 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

18.2. “Zilupes novada administratīvo komisiju, kurā ir 4 komisijas locekļi;”. 

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 18. punkta 18.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

18.4. “Zilupes novada iepirkumu komisiju, kurā ir 4 komisijas locekļi;”. 

 

3. Papildināt saistošo noteikumu 18. punktu ar 18.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

18.5. “Zilupes novada pašvaldības vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisiju, kurā ir 5 

komisijas locekļi;”. 

 

4. Papildināt saistošo noteikumu 18. punktu ar 18.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

18.6. “Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu komisiju, kurā ir …. komisijas locekļi;”. 

 

5. Papildināt saistošo noteikumu 18. punktu ar 18.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

18.7. “Zilupes novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija, kurā ir…. komisijas 

locekļi;”. 

 

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Zilupes novada vēstis" likuma "Par 

pašvaldībām" 45. panta noteiktajā kārtībā. Saistošie noteikumi izliekami Zilupes novada pašvaldības domes ēkā, 

Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās un publicējami mājas lapā internetā www.zilupe.lv. 

 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs      O. Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zilupe.lv/
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Saistošo noteikumu Nr.9 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “ZILUPES 

NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

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

2009. gada 01. jūlija saistošie noteikumi Nr.1 “ZILUPES 

NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”, kas neatbilst 

pieņemtajiem Zilupes novada pašvaldības domes lēmumiem.  

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir uzlabot pašvaldības 

darba organizāciju un padarītu to efektīvāku un pēc iespējas 

atbilstošu vietējo iedzīvotāju interesēm, līdz ar to nepieciešami 

grozījumi nolikumā. 

1.3. Būtiskākie grozījumi pašvaldības darba organizācijā saistīti 

ar pašvaldības izveidotu komisiju apstiprināšanu. 

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, lai nodrošinātu efektīvāku 

pašvaldības darba organizāciju, izveidotas šādas komisijas: 

Dzīvokļu komisija, Darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izvērtēšanas komisija, Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu 

teritoriju apzināšanas komisija. 

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  

sēdes lēmumu (Protokols Nr.5, 16.§) 

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19 
 

 

Grozījums 2011.gada 29.septembra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr.19  

 

,,Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā” 

 

Zilupē 

 

 
 Izdoti saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 43.panta 1..daļas 13.punktu, 

 “Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma” 22.panta otro daļu 

 

1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 19. ,,Par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus: 

http://www.zilupe.lv/
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1.1.  Zilupes novada teritorijā aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus. Aizliegums ir spēkā 5 gadus no 

2015.līdz 2020.gadam. 

 

 

Zilupes novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                  O.Agafonovs 

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.19 

,,Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā” 

paskaidrojuma raksts 

 
Projekta nepieciešamības pamatojums  Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 

22. panta otrā un trešā daļa nosaka, ka 

pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var 

noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, 

kas nav īsāks par pieciem gadiem.  

Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai 

nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu 

drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz 

cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko 

daudzveidību un veicinātu ilgspējīgas 

lauksaimniecības attīstību.  

Īss projekta satura izklāsts  Saistošie noteikumi nosaka 5 gadu aizliegumu 

Zilupes novada administratīvajā teritorijā audzēt 

jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus.  

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Pašvaldības budžetu neietekmē.  

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā  

Neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā.  

Informācija par administratīvajām procedūrām  Saistošo noteikumu projekts līdzšinējo kārtību 

nemainīs.  

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām  Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes 

procesā nav notikušas. Saistošo noteikumu 

projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 

www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/ Saistošo noteikumu 

projekti.  

 

 

 

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 

mailto:dome@zilupe.lv

