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No 1.oktobra var pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam


Ikviens, kam izveidojies nodokļu parāds, no
2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 2. janvārim var
Valsts ieņēmumu dienestā pieteikties nodokļu atbalsta
pasākumam. Tā ievaros, samaksājot nodokļu
pamatparādu, tiek dzēstas nokavējuma un soda
naudas. Atbalsta pasākumam var pieteikties gan
privātpersonas, gan komersanti, aizpildot īpaši tam
paredzētu iesniegumu. Nodokļu atbalsta pasākums
attiecas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā
īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no
tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds
izveidojies.



izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot
uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieľēmumu
dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

Nodokļu maksātāji, kuri vēlas noskaidrotu nodokļu
pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas apmēru
uz pieteikuma iesniegšanas dienu, to var precizēt VID
EDS. Fiziskās personas, kuras nav EDS lietotāji,
informāciju par savu nodokļu pamatparāda apmēru var
iegūt, sazinoties ar VID speciālistu, kurš norādīts VID
nosūtītajā vēstulē.

Ikviena fiziskā persona var pieteikties atbalsta
pasākumam, norādot to nodokļu pamatparāda summu
sadalījumā pa nodokļu veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa uz
pieteikuma iesniegšanas dienu.
Savukārt juridiskas personas atbalsta pasākumam
var pieteikt ne lielāku nodokļu pamatparāda summu, kāda
tā bija uz 2017. gada 1.jūniju, un ja tā nav samaksāta līdz
dienai, kad uzľēmums piesakās atbalsta pasākumam.
Piemēram, ja uzņēmumam uz 2017.gada 1.jūniju bija 1000
euro liels parāds, bet oktobrī - jau 2000 eiro, tad atbalsta
pasākumam tas varēs pieteikt šo 1000 eiro parādu.
Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atbalsta
pamatparāda summu, nodokļu veidus, uz kuriem piesaka
atbalstu, un cik mēnešu laikā apľemas to samaksāt.
Atbalsta pamatparādu var sadalīt vienādās daļās, un tas ir
maksājams reizi mēnesī. Samaksas termiľš var tikt
pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz
2019.gada 31.decembrim.
Juridiskās personas iesniegumu var aizpildīt un
nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sadaļā
“Dokumenti – Sagatavot dokumentu “No veidlapas”- Citi
– “Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma
naudas un soda naudas dzēšanai”), savukārt fiziskās
personas iesniegumu var iesniegt arī:
 personīgi vēršoties jebkurā VID klientu
apkalpošanas centrā;

Vēršam uzmanību, ka piedalīties atbalsta
pasākumā nav tiesību šādos gadījumos:
- ja attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pieľemts
lēmums par tā saimnieciskās darbības apturēšanu;
- ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID Pievienotās
vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
- ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir
iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu
maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;
- ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa ar
nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespējas
procesu.
Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem nodokļu
maksātājiem, attiecībā uz kuru parādiem savulaik jau tika
pieľemti lēmumi saskaľā ar 2012.gada Nodokļu atbalsta
pasākuma likumu, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā un kuru
izpildi VID joprojām uzrauga.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz
VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 6712000,
izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties klātienē
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu
jautājumu VID mājaslapas sadaļā „Kontakti/Uzdot
jautājumu VID”. Plašāka informācija par nodokļu atbalsta
pasākumu, kā arī iesniegums pieejams VID tīmekļa vietnē
sadaļā „Nodokļi/Noderīgi/Nodokļu parādi”.
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Ugunsdzēsēji glābēji 2017.gadā jau 520 reizes

Parūpējies par savu drošību arī apkures sezonā –
iztīri skursteni un ierīko dūmu detektoru!

devās uz ugunsgrēkiem, kuros dūmvados dega sodrēji.
Katru gadu tiek reģistrēti vairāk nekā 500 šādu

Katru gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug to

ugunsgrēku. Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams! Sadegot

ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts ar

jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteľa iekšējās

apkures lietošanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu un
nepareizu

apkures

ierīču

lietošanu.

Tādēļ

virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi,

Valsts

kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina

ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), sākoties

apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var

apkures sezonai, aicina iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus,

izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Aizdegšanās ātri

pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus!

izplatās pa visu dūmeľa iekšējo virsmu, vienlaikus
ievērojami paaugstinot temperatūru tajā aptuveni līdz pat

Katrs 10 ugunsgrēks izceļas bojātas apkures

1000 C°. Tas var radīt plaisas visa mūrētā dūmeľa

sistēmas vai tās nepareizas ekspluatācijas dēļ
Kā

liecina

VUGD

apkopotā

korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādejādi

informācija,

paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz

2016.gadā tika reģistrēti 921 ugunsgrēki, bet šogad

degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas

reģistrēti jau 776 ugunsgrēki, kuru iespējamais iemesls

var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas

bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai bojātas

aizdegšanos.

apkures sistēmas, kā arī to ekspluatācijas noteikumu

VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas

pārkāpumi. Apmēram puse no šiem ugunsgrēkiem

sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeľiem un krāšľu un

izceļas nepareizas apkures ierīču lietošanas dēļ. Ar

pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs atbilstoši

apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos pērn gāja bojā 20

apmācīts

cilvēki, bet cieta 40 cilvēki. Savukārt šogad ar apkures

vai

sertificēts

skursteľslauķis,

taču,

ja

privātmāju saimnieki zina, kā veikt skursteľu tīrīšanu,

problēmām saistītos ugunsgrēkos gājuši bojā jau 8

viľi to var veikt arī paši. Sodrējus no dūmeľiem, krāšľu

cilvēki, bet cietuši – 52. Ugunsgrēkus, kuros cieš vai iet

un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas

bojā cilvēki un tiek bojāts īpašums, var novērst, regulāri

sākuma (līdz 1.novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā

veicot dūmvadu tīrīšanu un apsekojot apkures ierīču

kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl vismaz

tehnisko stāvokli.

vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz
Pirms

katras

apkures

sezonas

nākamā gada 1.martam). Līdzās tam reizi piecos gados

jāveic

jāveic arī visas apkures sistēmas tehniskā stāvokļa

dūmvada tīrīšana

novērtējums, ko var veikt sertificēts speciālists.
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Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo

mazāks par 30 cm, bet no dūmeľa tīrīšanas lūkas – nav

izmanto gāzi, tīra un tā tehnisko apkopi un tehniskā

mazāks par 20 cm.

stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs
nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par
sešiem

mēnešiem,

jāveic

ārpuskārtas

Malkas

dūmgāzu

plītij

nepieciešama

regulāra

atjaunošana

novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.

Ja jums ir malkas plīts, tad jāatceras, ka tā laika
gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrāsns metāla
apšuvums, plīts virsmā parādīties spraugas, caur kurām

Netīrītas ventilācijas sistēmas veicina liesmu

nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdienas

ātrāku izplatīšanos
Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas sistēmas,

lietošanā

drošas,

tām

periodiski

nepieciešama

uz gaisa vadu iekšējām sienām notiek putekļu un tauku

atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, nomainot

daļiľu nosēšanās. Šo putekļu un tauku aplikumi gaisa

izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiľas.

vadu

iekšpusē

caurplūst

traucē

sistēmas

nepieciešamajam

darbībai,

gaisa

neļaujot

daudzumam.

Dūmu detektors – dzīvības glābējs!

Aizsērējušie gaisa vadi kondicionēšanas un ventilācijas

Lai samazinātu iespēju ciest vai iet bojā

sistēmās rada aizdegšanās iespēju. Putekļu un tauku

ugunsgrēkā, VUGD aicina ierīkot dūmu detektorus, kā

slānim aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas

arī tvana gāzes un dabasgāzes noplūdes detektorus, kas

var ātri izplatīties. Lai to novērstu, ventilācijas sistēmas,

mājokļa iemītniekus ar skaļu signālu brīdinās par

kas nosūc degtspējīgās gāzes, tvaikus vai putekļus,

draudošajām briesmām. Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka

aprīko

visbiežāk ugunsgrēki izceļas tieši nakts laikā, kad mājas

ar

aizsargierīcēm

un

ekspluatācijas

laikā

jāpārbauda un jāattīra ne retāk kā reizi piecos gados, bet,

iemītnieki guļ.

ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi trijos

No 2017.gada 1.septembra objektā, kurā ir
gāzes aparāts, kura jauda ir lielāka par 50kW, vai tas

gados.

atrodas pagrabā vai cokolstāvā, jāuzstāda par gāzes
noplūdi signalizējošs detektors. Savukārt no 2020.gada

Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga apkures

1.janvāra visas dzīvojamās ēkas un dzīvokļi ir jāaprīko ar

sistēmas pārbaude
Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti

ugunsgrēka autonomiem detektoriem.

remonta darbi, pārliecinieties, vai telpās un bēniľos
attālums no dūmeľa ārējās virsmas līdz jebkuram

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību uz

degtspējīgam materiālam, kas izmantots sienas, griestu

nākamo apkures sezonu un iztīrīt skursteni, kā arī

vai jumta konstrukcijās vai dekoratīvos nolūkos, nav

paaicināt sertificētu speciālistu pārbaudīt apkures

mazāks par 10 cm, savukārt attālums no dūmvada nav

ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli.

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 27098250, 67075871, prese@vugd.gov.lv
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Saistošie noteikumi Nr.9
Apstiprināti ar Zilupes novada
pašvaldības domes
2017.gada 25.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 1.§)

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1
“Par 2017.gada budžetu””
Izdoti saskaľā 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 Zilupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
1. Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu daļā:

EUR

Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam
+171 504,Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija interešu izglītības pedagogu atalgojumam
+33 158,Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija pasākumam Algotie pagaidu sabiedriskie darbi +9 300,Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija pasākumā Nodarbinātības pasākumi skolēniem + 1 824,Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija Pasienes ambulances uzturēšanai
+ 303,Kods 18.6.3.0. Mērķdotācija ESF projektam “Kompetenču pieeja…”
+ 456,Kods.18.6.3.0. Mērķdotācija ESF projektam “Atbalsts izglītojamo…”
+ 4 264,Kods 18.6.3.0. Mērķdotācija ESF projektam “Karjeras atbalsts…”
+ 2 073,KOPĀ:

+222 882,-

2. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā:
09.220 Zilupes vidusskola
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI

+ 128 127,+ 30 225,158 352,-

09.100 Zilupes pirmskolas izglītības iestāde
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI

+ 10 642,+ 2 510,13 152,-

09.510 Zilupes mūzikas un mākslu skola
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI

+26 829,+ 6 329,33 158,-

04.900 Pārējā ekonomiskā darbība
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga(skolēni un vadītāji )
Kods 1210 Darba devēja VSAOI
Kods 6242 Bezdarbnieku stipendija

+ 3 382,+ 798,+ 9 300,13 480,-

07.200 Pasienes ambulance
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI

+ 245,+ 58,303,-

09.820 Pārējie izglītības pakalpojumi
Kods 2111 Dienas nauda 23KOM
Kods 2112 Pārējo komandējumu un darba braucienu izdevumi 23KOM
Kods 2322 Degviela 23KOM
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga 23ATB
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+ 180,+400,+175,+3 450 ,-

Kods 1210 Darba devēja VSAOI 23ATB
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga 23KAR
Kods 1210 Darba devēja VSAOI 23KAR
Kods 2279 Pārējie neklasificētie pakalpojumi 23KAR

+ 814 ,+1 061,- ,+ 250 ,+ 762,7 092,-

3. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu tāmēs:
06.200 Teritoriju attīstība
Kods 5250 Kapitālais remonts
09.220 Zilupes vidusskola

-107 405,-

Kods 2241 Ēku, būvju un telpu remonts
09.220 Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienība

+15 000,-

Kods 2241 Ēku, būvju un telpu remonts
08.200. Pasienes tautas nams

+9 000,-

Kods 2241 Ēku, būvju un telpu remonts

+33 000,-

08.200. Lauderu kultūras centrs
Kods 2241 Ēku, būvju un telpu remonts
Kods 5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
Kods 5239 Pārējie pamatlīdzekļi
08.400. Reliģija

+22 500,+1 800,+450,-

Kods 2249 Pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
Kods 2241 Ēku, būvju un telpu remonts

+23 000,-5 000,-

09.510 Zilupes mūzikas un mākslu skola
Kods 2249 Pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētājs

+5 000,-

O.Agafonovs

„Zilupes novada vēstis”, Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums. Adrese: Raiľa 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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