Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums

2017.gada 30.jūnijā

Nr.64 (64), bezmaksas
īpašāku, svinīgāku un atmiņā paliekošu.
ģenerālsponsors – AS «Latvenergo».

Pasākuma

«Rīgas Tehniskā universitāte ir kļuvusi par vadošo un
studentu skaita ziņā lielāko augstākās izglītības iestādi
Latvijā, visā pasaulē iegūstot jaunus partnerus, kuri ir
gatavi sadarboties projektu realizācijā, studentu apmaiņā un
kopīgu studiju programmu veidošanā. Pasākums tiek
organizēts tā, lai tas paliktu atmiņā ne tikai pašiem
absolventiem un viņu tuviniekiem, bet ikvienam, kurš jūt
savu piederību RTU,» saka RTU rektors akadēmiķis
Leonīds Ribickis.
RTU Lielajam izlaidumam būs trīs daļas – svinīgā daļa,
diplomu pasniegšanas ceremonija, kad uz deviņām mazām
skatuvēm RTU fakultāšu absolventi vienlaicīgi saņems
diplomus, un nobeigumā – RTU Absolventu salidojums.
Izlaidumam nepieciešams reģistrēties portālā www.ekase.lv.
RTU Absolventu salidojums sāksies plkst. 20 (ieeja – no
plkst. 19), un tajā mīļi gaidīti gan jaunie absolventi un viņu
viesi, gan tie, kuri RTU/RPI absolvējuši agrāk. Lai
piedalītos salidojumā, nepieciešams iegādāties ieejas
biļetes www.ekase.lv vai t/c «Spice» informācijas centrā. Šā
gada absolventiem ieejas biļetes cena salidojumā ir 5 EUR,
RTU Absolventu asociācijas biedriem, darbiniekiem,
studentiem un pensionāriem (uzrādot statusu apliecinošu
dokumentu) – 10 EUR, pārējiem – 15 EUR.

Pirmoreiz Latvijas un RTU vēsturē – Lielais izlaidums
un absolventu salidojums
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 155. jubilejas gadā
pirmo reizi Latvijas un RTU vēsturē 30. jūnijā plkst. 14
«Arēnā Rīga» notiks vienots visu deviņu RTU fakultāšu
izlaidums,
vienkopus
pulcējot
aptuveni
6000
apmeklētāju. Pēc izlaiduma plkst. 19 visi RTU/Rīgas
Politehniskā institūta (RPI) absolventi mīļi gaidīti RTU
Absolventu salidojumā, kas arī notiks «Arēnā Rīga».
RTU Lielais izlaidums – pirmais šāda mēroga un formāta
pasākums Latvijā – šogad 30. jūnijā «Arēnā Rīga» tiek
rīkots, lai jaunajiem absolventiem izlaidumu padarītu vēl
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Pasākuma temats – lidojums. Katrai fakultātei būs sava
satikšanās zona. Par svētku noskaņu un muzikāli
izklaidējošiem
priekšnesumiem
rūpēsies
grupa
«DaGamba», būs tematiskas atrakcijas, dejas grupas «Zelta
vilks» muzikālajā pavadījumā, bet vakara noslēgumā ar
labu mūziku salidojuma dalībniekus izklaidēs DJ Toms
Grēviņš. Pasākuma norises vietā darbosies kafejnīcas un
būs iespēja rezervēt vietu saviesīgām sarunām galdiņu
zonās. Ienest līdzņemtu ēdienu un dzērienus «Arēnā Rīga»
nevarēs.
Vairāk informācijas par
salidojumu – rtu.lv.

RTU

Lielo

izlaidumu

un

RTU ir moderna un dinamiska universitāte. Šajā studiju
gadā RTU mācās viskuplākais studentu skaits Latvijā –
15 000. RTU pirmsākumi rodami Rīgas Politehnikumā, kas
darbu sāka 1862. gada 14. oktobrī.

Īstenots Zilupes novada pašvaldības projekts „Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu
brīvā laika dažādošanai”,
projekta Nr.16-01-AL34-A019.2201-000010
Īstenošanas vieta, laiks

Sporta iela 1, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe,
2017. gads.

Mērķis

Izveidot bērnu rotaļu laukumu Zilupes pilsētā brīvā
laika dažādošanai un veselīga dzīves veida
popularizēšanai

Galvenās aktivitātes

Bērnu rotaļu laukuma izveide

Rezultatīvie rādītāji

Izveidots bērnu rotaļu laukums Zilupes pilsētā.
Rotaļu laukuma izbūvētājs MK DIZAINS, SIA

Projekta attiecināmās izmaksas
(EUR), t.sk.
ELFLA finansējums (EUR)
Pašvaldības līdzfinansējums (EUR)
Kontaktinformācija

20645,00
18580,50
2064.50
Vitālijs Vaļdens
26541476, 65707315
dome@zilupe.lv

Saistošie noteikumi Nr.4
Apstiprināti ar Zilupes novada
pašvaldības domes
2017.gada 29.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 1.§)

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1
“Par 2017.gada budžetu””
Izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.panta pirmo daļu,
Likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu,
Likumu “Par budžetu un finanšu vadību” 6.punktu.

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos nr.1 „Par 2017.gada budžetu”
1. Veikt grozījumus finansēšanas sadaļā:
F40312210 Aizņēmuma saņemšana no Valsts kases
KOPĀ:

+155 565,+155 565,-
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2. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā:
06.200 Teritoriju attīstība
Kods 5240 Nepabeigtā būvniecība

+155 565,+155 565,-

KOPĀ:

Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētājs

O.Agafonovs

APSTIPRINĀTI ar Zilupes novada domes
29.06.2017. sēdes lēmumu (protokols
Nr.3, 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Zilupes novadā
2016.gada 29.jūnija
Nr.5
Grozījumi Zilupes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes
novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

1. Izdarīt Zilupes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”
šādus grozījumus un izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
„18. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir
izveidojusi šādas komisijas:
18.1. Zilupes novada vēlēšanu komisija, kurā ir 7 komisijas locekļi;
18.2. Zilupes novada administratīvo komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi;
18.3. Zilupes novada privatizācijas komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi;
18.4. Zilupes novada iepirkumu komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi;
18.5. Zilupes novada pašvaldības vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija, kurā ir 3
komisijas locekļi;
18.6. Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi;
18.7. Zilupes novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija, kurā ir 4 komisijas
locekļi;
18.8. Zilupes novada pašvaldības medību koordinācijas komisija, kurā ir 5 komisijas locekļi;
18.9. Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi;
18.10. Zilupes novada pašvaldības pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi.”
2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

Domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Zilupes novadā
Zilupes novada domes 2017.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi Zilupes novada
domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums””.
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - likums) 24.panta pirmā
daļa noteic, ka pašvaldības nolikums (turpmāk - nolikums) ir
saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju,
lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus
vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus.
2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par
pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24.panta ceturtās daļas
noteikumiem, kā arī no likuma 21.panta pirmās daļas 1.punktā
noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu
(attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus).
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir - precizēt novada
administrācijas sastāvā esošās struktūrvienības un papildināt
nolikumu ar redakcionālu precizējumu atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanā.
3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla
ietekme uz pašvaldības budžetu.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
plānoto projekta
regulējums ir pašvaldības administrācija un domes deputāti;
ietekmi uz sabiedrību 4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās
amatpersonas;
5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras
un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību,
bet precizē iepriekš noteikto kārtību.
6.1. nav attiecināmas.

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
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