Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums

2018.gada 25.janvārī

Nr.71(71), bezmaksas
Nekustamā īpašuma izsole.

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:
Tirgus laukums 6 dz.1, Zilupe, Zilupes novads, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 42,8 kv.m. un kopīpašuma
4280/8477 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6817 002 0038 001), palīgēkas (kadastra
apzīmējums 6817 002 0038 002) un zemes (kadastra apzīmējums 6817 002 0038) kā arī inženierkomunikāciju un
labiekārtojuma kopums, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena- EUR 511.34 (pieci simti vienpadsmit euro un 34 centi). Nodrošinājuma nauda- EUR 51,00
(piecdesmit viens euro un 00 centi). Maksājumi novada domes kontā SEB Banka AS UNLALV2X, LV50 UNLA
0050019991554, vai Swedbank AS HABALV22 LV45HABA0551034634027
Izsoles norises laiks 28 02.2018., plkst.10.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada
pašvaldībā, Raiņa ielā 13, Zilupē, kā arī var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv Nekustamo īpašumu var apskatīt
darbdienās, iepriekš piezvanot t. 65707311.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis līdz 2018.gada
28.februārim plkst.8.00 (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751) .
Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības , tās var izmantot tikai tad , ja tās rakstveidā piesaka savas tiesības šajā sludinājumā
norādītajā termiņā.
Par sludinājumu apmaksu garantējam.
Zilupes novada galvenais grāmatvedis:
Zilupes novada priekšsēdētājs:

J.Bondarenko
O.Agafonovs

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes
2018.gada 25.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.1, 1.§)

Saistošie noteikumi Nr.1
“Par Zilupes novada pašvaldības
budţetu 2018.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.panta 1.daļu,
likumu „Par pašvaldības budžetiem‖

1.

Saistošie noteikumi nosaka Zilupes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu,
izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un
atbildību.

2.

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam šādā apmērā:

1

2.1. kārtējā gada ieľēmumi - 2 724 671 euro, kā arī sadalījums pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1.pielikumu.
2.2. kārtējā gada izdevumi - 2 759 161 EUR euro , kā arī sadalījums pēc funkcionālajām kategorijām, saskaņā ar
2.pielikumu.
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2017.g. - 176 481 euro .
2.4. finansēšanas daļa (-141 991) euro kopsummā saskaņā ar 3.pielikumu.
2.5.informācija par pašvaldības parādu saistībām pēc stāvokļa uz 31.12.2017.g., saskaņā ar 4.pielikumu.
3.

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam šādā apmērā (5.pielikums):
3.1. kārtējā gada ieľēmumi – 139 027 euro
3.2. kārtējā gada izdevumi – 147 950 euro
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2017.g. – 8 923 euro .

4. Zilupes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā ir tiesības finansēt
budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
5. Gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts iestāžu transferti, projektu
finanšu līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus,
centralizētai grāmatvedībai ir atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus.
6. Zilupes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai ir tiesības pašvaldības budžeta iestāžu budžeta programmu,
apakšprogrammu un pasākumu izdevumu tāmēs veikt grozījumus starp budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām kodu: „1000 - atlīdzība‖, „2000 – preces un pakalpojumi‖, „5000 – pamatkapitāla veidošana‖
un „6000 – sociālie pabalsti‖ saistošajos noteikumos paredzētās apropriācijas ietvaros.
7. Budžeta izpildītāji, organizējot struktūrvienības vai iestādes budžeta izdevumu izpildi, ir atbildīgi par iepirkumu
procedūras ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu
izlietojumu tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Paskaidrojuma raksts par 2018.gada Zilupes novada pašvaldības budţetu.
Zilupes novada pašvaldības 2018.gada budžets sastādīts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par
pašvaldībām ‖,‖Par budžetu un finanšu vadību‖, „Par pašvaldību budžetiem‖, „Par valsts budžetu 2018.gadam‖,
19.12.2017.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.760 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā‖, 27.12.2011.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā
valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas‖, LR Satiksmes ministrijas
02.01.2018.gada vēstuli nr.1.3/6 „ Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2018.gadā‖.
Atbilstoši „Zilupes novada pašvaldības nolikumam ‖novadu veido teritoriālā iedalījuma vienības :
 Zilupes pilsēta;
 Zalesjas pagasts;
 Pasienes pagasts;
 Lauderu pagasts;
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajā vienībā nodrošina šādas pagasta pārvaldes:
 Pasienes pagasta pārvalde;
 Lauderu pagasta pārvalde;
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1. PAMATBUDŢETS
1.1. Ieņēmumi.
Pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti, pamatojoties uz likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam„ ietvertajām normām,
kuras attiecas uz pašvaldībām, Ministru kabineta noteikumiem „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem
un to sadales kārtību 2018.gadā‖, kā arī vairākiem noslēgtajiem līgumiem ar valsts un budžeta iestādēm par pasākumu vai
projektu finansējumu.
Pamatbudžeta

ieņēmumu

kopsavilkums

pa

budžeta

klasifikācijas

kategorijām,

ir

sekojošs

:

KOPĀ 2 724 671 EUR ,-

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gada plānu palielinājusies par 3.5 %, t.i.
EUR 29 618. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir
iepriekšējā gada līmenī: pašvaldību budžetiem — 80 procentu apmērā un valsts budžetam — 20 procentu apmērā.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem tiek noteikts šādā
apmērā: I ceturksnī — 22 procenti, II ceturksnī — 24 procenti, III ceturksnī — 26 procenti, IV ceturksnī — atbilstoši
faktiskajai izpildei.
2018.gadā plānotā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir EUR 864 044 un parāds par 2017.gadu EUR 6 609.
Nekustamā īpašuma nodoklis 2018.gadam plānots EUR 129 700. Tas ir prognozētais nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem, ieskaitot aprēķināto soda naudu – EUR 142 200, un paradu iekasēšana par
iepriekšējiem periodiem- EUR 5 500. Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 20.10.2016. saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Zilupes novadā‖, ar nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadā netiek
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas.
Nenodokļu ieľēmumus veido – valsts un pašvaldības nodevas, soda naudas, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošanas un pārējie nenodokļu ieņēmumi – 5 488 EUR.
Transfertu ieľēmumi sastāv no valsts budžeta transfertiem un pašvaldību budžeta transfertiem.
No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2018.gadā plānots saņemt EUR 942 476, kā arī parādu par
2017.gadu EUR 28 047. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 19.12.2017.gada Ministru kabineta
noteikumos Nr.760 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību
2017.gadā‖, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, salīdzinot ar 2017.gadu ir vienā līmenī. Pašvaldībai ir
piešķirta speciālā dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda EUR 13 636.
Budžeta ieņēmumos 2018.gadā plānots saņemt līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem pēc projektu
realizācijas, t.i. LEADER projektiem – EUR 81 154.
No valsts transfertiem lielāko daļu sastāda mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās izglītības
programmu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai , 5-6 gadīgo bērnu apmācības pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kopējā plānotā summa 2018.gada 8 mēnešiem
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EUR 344 272, mērķdotācija mākslas skolas pedagogiem 8 mēnešiem EUR 53 618. 2018.gadā no valsts budžeta tiek
nodrošināta 1.,2.,3. un 4.kl.skolēnu bezmaksas ēdināšana kopsummā EUR 18 000.
Saskaņā ar 18.12.2012.gada MK noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu
pašvaldībās‖, 2018.gada plānotais finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II
invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam sastāda EUR 48 000.
Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās‖ realizācijai paredzēti EUR
72 630 (43 bezdarbniekiem) un skolēnu nodarbinātībai vasaras laikā EUR 3765 ( 15 skolēniem).
Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi veidojas no savstarpējiem ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem.
Kopējie plānotie līdzekļi EUR 70 000. Līgumus par šiem pakalpojumiem noslēdz līdz tekošā gada 01.aprīlim.
Maksas pakalpojumus veido ieņēmumi no novada iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem. Pamata
ieņēmumu veidi - skolēnu ēdināšana, vecāku līdzfinansējums interešu izglītības iestādē, telpu noma, ieņēmumi par zemes
nomu. Kopējie plānotie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem sastāda 23 200 EUR .

1.2.

Izdevumi

Būtiskākais budžeta izdevumu veidošanā:
1. Struktūrvienībās, atbilstoši līgumiem un amatu sarakstiem, tika plānoti līdzekļi, atbilstoši nepieciešamībai. Tika
sakārtoti izdevumi pēc funkcijām, pēc to reālās izdevumu struktūras.
2. Budžeta veidošanas gaitā tika sarīkotas tikšanās ar iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, un citām atbildīgām
personām, apkopoti priekšlikumi un iesniegti izskatīšanai Finanšu komitejai.
3. Pamatojoties uz grozījumiem 24.11.2015.gada Ministru kabineta noteikumos nr.656
„ Noteikumi par minimālas mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālo stundas tarifa likmes
aprēķināšanu‖ palielināta minimālā darba alga līdz 430 euro.
4. Skolu autobusu uzturēšanas izdevumi izdalīti kā atsevišķa funkcija, kā arī visi realizējamie projekti uzrādīti
atsevišķi.
Kopējie plānotie izdevumi Zilupes novadā 2 759 161 EUR
Izdevumos iekļauti sekojoši izdevumi valdības funkciju veikšanai :
 Vispārējie valdības dienesti
487 417 EUR
(pašvaldību aizdevumu % nomaksa, izpildvara, savstarpējie norēķini ar citu pašvaldību budžetiem)
 t.sk. domes administrācija un pagasta pārvaldes 14.4 %
398 042 EUR
 Ekonomiskā darbība (transports un nodarbinātības pasākumi)
180 150 EUR
 Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana
411 073 EUR
 Veselības aprūpe
9 433 EUR
 Atpūta, kultūra, sports
215 479 EUR
 Izglītība
1 148 888 EUR
 Sociālā aizsardzība
306 721 EUR
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2. SPECIĀLAIS BUDŢETS
Speciālā budžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no autoceļu fonda un dabas resursu nodoklis. Kopējie plānotie
ieņēmumi 2018.gadā sastāda EUR 139 027 , izdevumi EUR 147 950.
Pēc informācijas no VAS „Latvijas valsts ceļi‖ 2018.gada ieņēmumi novada ceļu un ielu uzturēšanai un
labiekārtošanai sastāda EUR 136 027, tas ir par 2.9% vairāk, salīdzinot ar 2017.gadu. Mērķdotācijas atlikums uz gada
sākumu EUR 8 431.
Autoceļu fonda izlietojums plānots proporcionāli katrai pārvaldei, pēc to apsaimniekošanā esošajiem ceļu apjomiem.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti EUR 3 000. Dabas resursu līdzekļu atlikums gada sākumā 492 EUR.
Dabas resursu nodokli plānots izlietot atbilstoši likuma ‖Par dabas resursu nodokli‖ noteiktajai kārtībai - līdzekļus
izmantos tikai tādiem pasākumiem , kas saistīti ar vides aizsardzību un atkritumu apsaimniekošanu.
3. FINANSĒŠANAS SADAĻA, FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS
3.1. Parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāsts kārtējā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados.
Zilupes novada pašvaldības kopējās plānotās saistības 2018.gadā sastāda 167 172 EUR .
Kopējais kredītsaistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem, samazinot tos par mērķdotācijām , sastāda 7.72
%.
Kopā aizľēmumi, procentu maksājumi un galvojumi (saistības) 2018.gadā un turpmākajos gados sastāda
1 764 663 EUR .

3.2.

Finansēšana
Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā 2 724 671 EUR
Plānotie pamatbudžeta izdevumi 2 759 161 EUR (-)
Izdevumu pārsniegums tiek finansēts no:
Pamatbudžeta atlikuma uz 31.12.2017.g. 176 481 EUR
Atmaksājamie aizdevumi EUR 141 991 (-)

4. Projekti, kuri atspoguļo novada ekonomisko un sociālo situāciju. Pašvaldības uzdevumi
turpmākajos gados.
Projektu realizēšana atspoguļo novada ekonomisko un sociālo situāciju, jo tiek realizēti tādi projekti, kuri uzlabo gan
novada infrastruktūru, gan pakalpojumu sniegšanas kvalitāti iedzīvotājiem, kas savukārt uzlabo dzīves kvalitāti novadā.
Projektu īstenošanas termiņi pārsniedz plānotā budžeta ietvarus. Projekti un pasākumi, kuri plānoti realizēt 2018.-2019.g.g.
(1.pielikums).
Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētājs

O.Agafonovs
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1.pielikums Paskaidrojuma rakstam par 2018.gada Zilupes novada pašvaldības budţetu
Realizējamie projekti 2018.gadā, to izmaksas un ilgtermiľa un vidējā termiľa prioritātes saskaľā ar Zilupes novada Attīstības programmu 2012.2018.gadam
N.p.k.
Projekta nosaukums

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības
uzlabošanai Zilupes novadā Nr.16-01-AL34A019.2201-000009
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA), LAD
Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko
nodarbību brīvā laika pavadīšanas centra izveide
Zilupes pilsētā Nr.16-01-AL34-A019.2201000008
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA), LAD
Vietējās teritorijas –atpūtas vietas „Pie strūklakas‖
izveide Zilupes pilsētā Nr.16-01-AL34A019.2201-000011
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA), LAD
Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna
piegāde un uzstādīšana pakalpojumu pieejamības,
kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes
pilsētā Nr.16-01-AL34-A019.2201-000007
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA), LAD
Aktīvās atpūtas vietas izveide Zilupes novadā pie
Pintu ezera 17-01-AL34-A019.2101-000004
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA), LAD
Zilupes pašvaldības grants ceļu pārbūve. Lauku
attīstības programmas (LAP) 7.2 Pasākums:
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku

3269,28

2942,35

3269,28

Ilgtermiņa un
vidējā termiņa
prioritāšu
saskaņotība
(Attīstības
programma)
IP3 VP7

50 000,00

45 000,00

50 000,00

IP1 VP2

Realizācijas laiks 2017.-2018.

16 984,75

15 286,27

16 984,75

IP1 VP2

Realizācijas laiks 2017.-2018.

29 962,00

26 965,80

29962,00

IP1 VP2
IP2 VP5

Realizācijas laiks 2017.-2018.

50 000,00

45 000,00

50 000,00

IP2, VP5
IP3, VP6
VP7

Realizācijas laiks 2018.-2019.

477 778,00

430 000,00

477 778,00

IP2, VP5

Realizācijas laiks 2018.-2019.
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA), LAD

Projekta
attiecināmās
izmaksas EUR

Publiskais
finansējums
EUR
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Kopējās
izmaksas EUR

Piezīmes
Realizācijas laiks 2017.-2018.

7.

8.

9.

apvidos.
Atbalsta veids: Pašvaldību grantsceļu bez cietā
seguma būvniecība vai pārbūve
Zivju resursu atjaunošana Zilupes novadā,
aprīkojuma iegāde. Valsts zivju fonds. Zivju
resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā.
Publisko ūdeņu pārvaldība Zilupes novadā.
Latvijas vides aizsardzības fonds, programma
"Ūdeņu aizsardzība‖ aktivitāte „Publisko ūdeņu
pārvaldība‖

Atbalstīsim uzņēmējdarbību Latvijas- Krievijas
pierobežā kopīgi!
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programma 2014.-2020.gadam

8820,00

7000,00

8820,00

IP3,VP7

Realizācijas laiks 2018.-2019.
Valsts atbalsta pasākums
zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem, LAD

65000,00

60000,00

65000,00

IP3 VP7

17777,78

1777,78

17777,78

Realizācijas laiks 2018.-2019.
LVAF, Plānošanas dokumentu
izstrāde publisko ūdeņu
pārvaldībai, Publisko ūdeņu
pārvaldības praktiskās aktivitātes
(atbilstoši plānošanas
dokumentiem)
Realizācijas laiks 2018.-2019.
Eiropas Kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros. Programmas
mērķis ir panākt pozitīvas izmaiņas
tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība,
vides aizsardzība un pārrobežu
mobilitāte. Programmas
tematiskais virziens:
Uzņēmējdarbības un mazo un
vidējo uzņēmumu attīstība –
uzdevums ir atbalstīt un veicināt
uzņēmējdarbību, lai paaugstinātu
darbojošos mazo uzņēmumu
skaitu, kā arī jaunu produktu un
pakalpojumu izstrāde un
veicināšana, izmantojot vietējos
resursus, lai paaugstinātu tūristu
interesi par programmas reģionu.
Programmas līdzfinansējuma likme
projektu partneriem ir 90% apmērā
no attiecināmajiem izdevumiem.

IP2, VP5
IP3, VP6

7

PIELIKUMS Nr. 1
domes sēdes
protokols Nr.1, 1.§

25.01.2018.g.

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu,EUR

176 481

IEĽĒMUMI
Ieľēmumu veids

2018.gada
EUR

EKK kods
1.1.1.2.

Iedzīvotāju
nodoklis

plāns,
Piezīmes

ienākuma
864 044

Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa atlikums par
iepriekšējo gadu
1.1.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.3.1.

4.1.3.2.

6 609
Nekustamā
īpašuma
nodoklis
par
zemi
kārtējā saimnieciskajā
gadā
Nekustamā
īpašuma
nodokļa
par
zemi
iepriekšējo gadu parādi

110 000

Nekustamā
īpašuma
nodoklis
par
ēkām
kārtēja saimnieciskajā
gadā
Nekustamā
īpašuma
nodokļa
par
ēkām
iepriekšējo gadu parādi

7 000

Nekustamā
īpašuma
nodoklis par mājokļiem
kārtēja saimnieciskajā
gadā
Nekustamā
īpašuma
nodokļa par mājokļiem
iepriekšējo gadu parādi

5 000

Kopā
ieľēmumi

8.6.4.0.

9.4.5.0.

7 000

200

500

nodokļu

1 000 353

Procentu ieņēmumi par
atlikto maksājumu no
nesamaksātās pirkuma
maksas daļas

210
210

Kopā ieľēmumi no
uzľēmējdarbības
Valsts nodevas par
Dzimtsarakstu
pakalpojumiem
Bāriņtiesas
nodeva

100

valsts

9.4.2.0.
9.4.9.0.

2 200
Pārējās nodevas

200

8

t.sk.soda nauda

t.sk.soda nauda

9.5.1.1.

Nodeva
par
pašv.
oficiālo dok. un kopiju
izsniegšanu

500

Pārējās nodevas
9.5.2.9.

0
Pārējās nodevas

9.9.2.0.

10.1.4.0.

0
3000

Kopā
valsts
un
pašvaldības nodevas
Naudas sodi, ko uzliek
pašvaldības
Pārējie
ieľēmumi

100

nenodokļu

0

13.1.0.0.

Pašvaldības nekustamā
īpašuma realizācija

1968

13.4.0.0.

Pašvaldības
kustamā
īpašuma realizācija

13.5.0.0.

Ieņēmumi
no
pašvaldības
īpašuma
iznomāšanas
Kopā ieľēmumi no
īpašuma pārdošanas
un iznomāšanas

21.3.8.9.

Ieņēmumi no vecāku
maksas Zilupes mūzikas
un mākslu skolā
Pacientu iemaksas
Ieņēmumi par telpu
nomu
Pārējie ieņēmumi par
nomu un īri

21.3.5.9.
21.3.9.2.
21.3.8.1.

par

zemes

21.3.8.4.

Ieņēmumi
nomu

biļešu

21.3.9.3.

Ieņēmumi par
realizāciju

par

21.3.9.4.

Ieņēmumi
komunālajiem
pakalpojumiem

210
2178

4000
100
10000
100
2500
1500

1000

Citi
ieņēmumi
par
maksas pakalpojumiem
21.3.9.9.
21.4.9.9.

3500
Pārējie
neklasificētie
ieņēmumi
Kopā
pakalpojumi

500
23200

maksas

Kopā
nenodokļu
ieľēmumi
un
maksas pakalpojumi

18.6.2.0.

Pasākumam "Algotie
pagaidu sabiedriskie
darbi pašvaldībās"

18.6.2.0.

NVA pasākumam
"Skolēnu nodarbinātība
vasaras laikā"

28688

72630

3765

9

18.6.2.0.

Dotācija mācību
līdzekļiem

18.6.2.0.

Dotācija mākslas skolas
pedagogiem

18.6.2.0.
18.6.2.0.

18.6.2.0.

18000
26408

Mērķdotācija asistentu
darba
samaksai
Labklājības ministrijas
finansējums

18.6.2.0.

18.6.2.0.

Dotācija no NVD
ambulatoriem
pakalpojumiem

18.6.9.0.

Speciālā dotācija pēc
likuma Par valsts
budžetu 2018.gadam

18.6.3.0.

Mērķdotācija pedagogu
algām Zilupes
vidusskolā un Pasienes
pamatskolā
LAD finansējums
projektiem

18.6.3.0.

ESF projekts
"Kompetenču…"

18.6.4.0.

Ieņēmumi no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas
fonda

18.6.2.0.

53618

Mērķdotācija
1.2.3.4.klases
ēdināšanai
Mērķdotācija 5-6 gadīgo
bērnu apmācībai

Mērķdotācija
pabalstiem
audžuģimenēm
Labklājības ministrijas
finansējums
Mērķdotācija tautas deju
kolektīviem

18.6.2.0.

6529

48000

4515
828

6740

13636

317864
81154
1420

970523
1625630

Kopā valsts budţeta
maksājumi

19.2.0.0.

Norēķini
ar
citām
pašvaldībām
par
izglītības
pakalpojumiem
Kopā
norēķini
ar
pašvaldībām

70000
70000

Kopā
transfertu
ieľēmumi

1695630

Kopā ieľēmumi

2724671

10

t.sk.2017.g.atlikums
EUR

28047

Pielikums Nr.2
25.janvāra 2018.g.domes
sēdes
protokolam Nr.1 ,
1.§
IZDEVUMU KOPSAVILKUMS
Iestāde, pasākums

2018.gada
EUR

01.110 Vispārējie valdības
dienesti

plāns,
Piezīmes
398042

1100.atalgojums

240785

1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
72025
2100.komandējumu izdevumi

592

2200.pakalpojumu apmaksa
51290
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs
26500
3263.subsīdijas biedrībām
500
5100.nemateriālie
ieguldījumi(datorprogrammas)
1000
5350
0

5200.pamatlīdzekļi
01.600.Vēlēšanu komisija
01.830.
Transferti
no
pašvaldību
budţeta
pašvaldību budţetam

65875
7270.Transferti
personām

atvasinātām
875

7210.Transferti
citām
pašvaldībām izglītības un
sociālās
funkcijas
nodrošināšanai
65000
01.820
Transferti
no
pašvaldību budţeta valsts
budţetam
23500
4000.Aizņēmumu
procentu
maksājumi Valsts kasei
19500
2283.maksājumi
pašvaldību
apkalpošanu

par
parāda
4000

2236.bankas pakalpojumi
0

11

7247.Transferti uzturēšanas
izdevumiem valsts budžeta
iestādēm

Kopā pārvalde
487417
04.900
pasākumi

Nodarbinātības
0

04.500 Transports
1100.atalgojums

98488
31440

1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
7798
2100.komandējumu izdevumi
150
2200.pakalpojumu apmaksa
24000
2300 .materiāli, mazvērtīgais
inventārs

35100

5230.pamatlīdzekļi
5250.kapitālais remonts
0

Kopā ekonomiskā darbība
98488
06.200 Teritoriju attīstība
35000
1100.atalgojums

0

1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
0
2100.komandējumu izdevumi
0
2200.pakalpojumu apmaksa
0
0

2300.materiāli
5000.kapitālie ieguldījumi

35000
2275.Līdzekļi
gadījumiem

neparedzētiem

06.300
Ūdensapgāde
Pasienes pagastā
06.400 Ielu apgaismošana

0
47466
5160

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

1306
40000
1000

2200.pakalpojumi
2300.materiāli

12

5218.Celtnes un būves
06.600
Teritorijas
apsaimniekošana

0
233444
63985

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

15414
2100.komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa
133435
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs
2500.nodoļu
maksājumi

un

19110

nodevu
500
1000

5200pamatlīdzekļi

Kopā
pašvaldības
teritorijas
un
ēku
apsaimniekošana

315910

07.200 Ambulance Pasienē
8883
1100.atalgojums
5340
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
1821
2100.komandējumu izdevumi
52
2200.pakalpojumu apmaksa
550
2300 materiāli mazvērtīgais
inventārs
5200.Pamatlīdzekļi
07.200
Feldšeru
Lauderos

1120

punkts

550

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
2100.komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa
250
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

300

Kopā veselības aprūpe
9433

13

08.200.Zilupes
bibliotēka

pilsētas
43818
26600

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

6408
2100.komandējumu izdevumi
60
2200.pakalpojumu apmaksa
7200
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

1250

2400.preses
izdevumu
abonēšana bibliotēkās

1100

5200.bibliotēku
datortehnika

krājumi,
1200

08.200. Zaļesjes
bibliotēka

pagasta
13737
6420

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

1547
2100.komandējumu izdevumi
100
2200.pakalpojumu apmaksa
2120
2300.materiāli,mazvērtīgais
inventārs

2250
600
700

2400.periodika
5200 grāmatu iegāde
08.200. Pasienes pagasta
bibliotēka

14128
9000

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

2168
2100.komandējumu izdevumi
0
2200.pakalpojumu apmaksa
860
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

800
600
700

2400.periodikas iegāde
5200. pamatlīdzekļi
08.200.Lauderu
pagasta
bibliotēka

11725
6370

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

1535
2100.komandējumu izdevumi
60

14

2200.pakalpojumu apmaksa
1410
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

1050
500
800

2400.periodikas iegāde
5200.pamatlīdzekļi
08.200 Zilupes tautas nams

99129
50688

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

12211
2100.komandējumu izdevumi
80
2200.pakalpojumu apmaksa
33950
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

2200

5200.pamatlīdzekļi, kapitālais
remonts

0

08.200 Pasienes tautas nams
11980
7260

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

1750
2100.komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa
2200
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs
5200.pamatlīdzekļi
08.200 Lauderu
centrs

770

kultūras
8962
5328

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

1284
2100..komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa
1280
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

1070
0
7000

5200.pamatlīdzekļi
08.100.Sports
2100.komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa

2000
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

5000

15

08.400 Reliģija
2200.pakalpojumu apmaksa

5000

5000

Kopā atpūta, kultūra
215479
09.100
Zilupes
pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde
253373
160624

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

38695
2100.komandējumu izdevumi
24
2200.pakalpojumu apmaksa
36450
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

17080
500

5200.pamatlīdzekļi
09.100.Pasienes pirmsskolas
izglītības grupa

22007
14342

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

3455
2100.komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa
1330
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

2880
0
0
664186
369381

2400.periodikas iegāde
5200.pamatlīdzekļi
09.220 Vidusskola
1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

90052
2100.komandējumu izdevumi
900
2200.pakalpojumu apmaksa
160960
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs
2400
preses
abonēšana

35193

izdevumu
900

5121.licences
5200.pamatlīdzekļi, kapitālais
remonts

6800

16

09.220
struktūrvienība

Pasienes
85547
52530

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

12655
2100.komandējumu izdevumi
52
2200.pakalpojumu apmaksa
5610
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

14500
200

2400 periodikas iegāde
5200.pamatlīdzekļi
09.510.Zilupes mūzikas un
mākslu skola

112358
77007

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

18551
2100.komandējumu izdevumi
290
2200.pakalpojumu apmaksa
13160
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

2850
500

5200.pamatlīdzekļi

Kopā izglītība

1137471

10.200 Mājas aprūpe
22010
17616

1100.atalgojums
2200.pakalpojumu apmaksa

150
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
4244
10.400 Palīdzība ģimenēm ar
bērniem

26845
20074

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

5283
2100.komandējumu izdevumi
88
2200.pakalpojumu apmaksa
450
5200.pamatlīdzekļi
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

950

10.900 Sociālais dienests
209866
33592

1100.atalgojums

17

1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
8986
2100.komandējumu izdevumi
88
2200.pakalpojumu apmaksa
950
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

1100

5200.pamatlīdzekļi
6200.sociālie pabalsti

165150

Kopā sociālā aizsardzība
258721
Projektu realizācija izglītības
iestādēs

9323

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

4977

1201
1820

2100.komandējumi
2200.pakalpojumu apmaksa

935
2300.materiāli,mazvērtīgais
inventārs

390

5200.pamatlīdzekļi
Zilupes BJC

2094
0

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
2100.komandējumi
2200.pakalpojumi
2300.materiāli,mazvērtīgais
inventārs

94
800
1200

5200.pamatlīdzekļi
Asistentu
pakalpojumu
apmaksa-Soc.aprūpe

48000

1100.atalgojums
29575
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
7125
9000

2200.pakalpojumi
2300.materiāli,mazvērtīgais
inventārs
Pasākuma
Skolēnu
vasaras laikā

2300

realizācija
nodarbinātība
8674

1100.atalgojums
6990

18

1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
1684
Pasākuma realizācija Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi
72988
1484

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

358
2300.materiāli,mazvērtīgais
inventārs
2200.pakalpoumi
6242.Bezdarbnieku atlīdzība
71146
LEADER projekti

95163
1853

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

447
100
92763

2200.pakalpoumi
5200.pamatlīdzekļi

KOPĀ IZDEVUMI
2759161
Līdzekļu atlikums uz
perioda beigām

0

Informāciju sagatavoja:
Galvenā grāmatvede:

J.Bondarenko

Finansēšana:

PIELIKUMS
NR.3 .

Aizľēmumu
saľemšana
Aizľēmumu
atmaksa
Valsts
kasei
Projekta
Zilupes
pilsētas
ielu
un
apgaismojuma
rekonstrukcija
2010.g.

KOPĀ,EUR

0

KOPĀ,EUR

141 991

Atmaksas
termiľš

39 294

2020.gads

EUR

19

KPFI
projekta
"Zilupes mūzikas un
mākslu
skolas
sitināšana" (2014.g.)

EUR

9 756

2024.gads

EUR

15 308

2035.gads

EUR

14 377

2033.gads

EUR

17 649

2021.gads

EUR

7 800

2019.gads

EUR

5 888

2019.gads

EUR

2 536

2030.gads

EUR

6 368

2029.gads

EUR

5648

2031.gads

EUR

6 684

2031.gads

EUR

10 683

2032.gads

SIA "Zilupes LTD"
pamatkapitāla
palielināšana
KF
projekta realizācijai
(2015.g.)
Asfaltbetona seguma
atjaunošanai
(2008.g.)
ELFLA
projekts
"Zilupes
pilsētas
stadiona
rekonstrukcija"
(2011.g.)
ELFLA projektam
"Lauderu ciema ielu
rekonstrukcija"
(2009.g.)
ELFLA projektam
"Pasienes ciema ielu
rekonstrukcija"
(2009.g.)
Projekta "Zilupes
pilsētas tranzītielas
Brīvības ielas
rekonstrukcija
(2015.g.)
Pasākums "Zilupes
vidusskolas
vienkāršotā
renovācija" (2014.g.)
Projekta "Zilupes
vidusskolas stadiona
rekonstrukcija"
2016.g.
Prioritārā investīciju
projekta "Zilupes
tirgus laukuma
izbūve" 2016.g.
Prioritārā investīciju
projekta "Parka pie
strūklakas
labiekārtošana"
2017.g.

20

4.Pielikums 25.01.2018.g.(prot.Nr.1, 1.§)
Saistību apmērs 2018.gadā un turpmākajos gados
KODI
Pašvaldības nosaukums Zilupes novads

681801

Iestādes nosaukums
2018

(euro)
Saistību apmērs
Kods/
Uzskaites
konts
A

Aizdevējs

Institucionālā
sektora
klasifikācijas
kods

Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

turpmākajos gados

pavisam
(1.+2.+3.+4.+5+.6.+7.+8.)

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S13 01 00

Asfaltbetona seguma
atjaunošanai

09.09.2008

29
265

28 280

27 295

26 310

25 325

24 341

23 356

S13 01 00

ELFLA projekta "Lauderu
ciema ielu rekonstrukcija"
istenosanai

24.07.2009

8
170

3 271

11 441

S13 01 00

ELFLA projekta "Pasienes
ciema ielu rekonstrukcija"
īstenošanai

24.07.2009

6
201

3 228

9 429

S13 01 00

ELFLA projekta "Zilupes
pilsētas ielu un
apgaismojuma
rekonstrukcija" īstenošanai

26.08.2010

42
242

41 000

29 904

ELFLA projekts "Zilupes
pilsētas stadiona
rekonstrukcija"

11.08.2011.

18
937

18 556

18 174

Aizľēmumi
09

09

09

09

09

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

21

162 252

346 424

113 146

13 358

69 025

09

Valsts kase

09

Valsts kase

ELFLA projekts "Zilupes
pilsētas Tautas nama
rekonstrukcija"
KPFI projekta
"Energoefektivitātes
paaugstināšana Zilupes
mūzikas un mākslas skolā"
īstenošanai

09

Valsts kase

31.10.2012.

924

26 643

26 414

26 185

20 179

19.05.2014.

10
126

10 066

10 006

9 945

9 885

9 824

4 889

Pasākums " Zilupes
vidusskolas renovācija"

19.11.2014.

6
603

6 583

6 563

6 543

6 522

6 502

6 482

32 106

77 904

Valsts kase

SIA Zilupes LTD
pamatkapitāla palielināšana
KF projekta
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Zilupē" īstenošanai

13.02.2015.

16
377

16 313

16 248

16 184

16 120

16 055

15 991

160 202

273 490

Valsts kase

Projekta "Zilupes pilsētas
tranzītielas-Brīvības ielas
rekonstrukcija"

22.09.2015.

2
661

2 650

2 640

2 630

2 619

2 609

2 599

14 744

33 152

09

Valsts kase

Projektam "Zilupes
vidusskolas stadiona
rekonstrukcija"

27.07.2016.

5
833

5 819

5 805

5 791

5 777

5 763

5 749

38 434

78 971

09

Valsts kase

Projektam "Zilupes tirgus
laukuma izbūve"

27.07.2016.

6
903

6 887

6 870

6 853

6 836

6 820

6 803

45 484

93 456

09

Valsts kase

Projektam "Parka pie
strūklakas labiekārtošana"

28.06.2017.

11 077

10 997
104
260

10 943

81 220

158 337

x

11 024
124
823

10 970

x

11 051
160
970

82 884

76 812

534 442

09

09

KOPĀ:

x

11
055
165
297

180 373

100 345

64 741

1 429 861
0

Galvojumi

0
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Finanšu
ministrija

S13 01 00

Valsts kase
KOPĀ:
Kopā saistības
Saistību apjoms
% no
pamatbudžeta
ieņēmumiem
Pamatbudţeta
ieľēmumi bez
mērķdotācijām
un iemaksām
pašvaldību
finanšu
izlīdzināšanas
fondā
saimnieciskajā
gadā:

x

Kohēzijas fonda projekta
"Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
Austrumlatgales reģionā

13.11.2006

1
875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

3 751

16 876

KF
projekts"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Zilupē"

19.06.2015

0

0

0

0

976

25 356

25 356

266 238

317 926

x

x

1
875

1 875

1 875

1 875

2 851

27 231

27 231

269 989

334 802
0

167
172

182 248

162
845

126
698

107
111

110
115

104
043

804 431

1 764 663

7,72

8,41

7,52

5,85

4,95

5,08

4,80

x

x

2 165 774
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Speciālais budţets 2018.g.
5.pielikums
Nosaukums

2018.gada
plāns, EUR

Atlikums uz gada sākumu
t.sk. Autoceļu fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Ieľēmumi no konta atlikuma
Ieľēmumi
Dabas resursu nodoklis
Procentu maksājumi par konta atlikumu
Pārējie neklasificētie ieņēmumi
Mērķdotācija autoceļu fondiem
Izdevumi
1119. Atalgojums
1210. Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Pakalpojumu apmaksa
2224 Izdevumi par atkritumu savākšanu
2246 Ceļu un ielu remonts
2236 Bankas pakalpojumi
2312, 2350 Materiāli, energoresursi,
mazvērtīgais inventārs
5213 Transporta būves
Atlikums perioda beigās

8 923
8 431
492
0
139 027
3 000
0
136 027
147 950

3 290
143 940
20
700
0

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes
2018.gada 25.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.1, 3.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7
,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm””
Izdoti saskaņā ar
Likuma ―Par pašvaldībām‖ 43.panta trešo daļu;
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu
Nr.1036 ,,Audžuģimeņu noteikumi‖ 43.punktu
Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm‖ sekojošus grozījumus:
1. Izteikt 2.1.punktu sekojošā redakcijā:
,,2.1.Zilupes novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts divkāršā
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Ja bērns audžuģimenē uzturas nepilnu mēnesi, pabalsts
tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns dzīvo audžuģimenē.‖
2. Aizstāt 3.6.punktā skaitli ,,71,14‖ ar ,,75,00‖.

Domes priekšsēdētājs

Oļegs Agafonovs
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Saistošo noteikumu
„Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības
palīdzību audžuģimenēm‖‖
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
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
2018.gada 16.janvārī Ministru kabinets pieņēma grozījumus
Ministru
kabineta
19.12.2006.
noteikumos
Nr.1036
,,Audžuģimenes noteikumi‖, nosakot, ka pabalsts bērna uzturam
audžuģimenē nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru
kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru sākot ar
2018.gada 1.janvāri. 27.01.2011. pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību
audžuģimenēm‖ noteiktais pabalsts ir 150,00 euro, kas uz doto
brīdi neatbilst spēkā esošajai likumdošanai, līdz ar to tiek
veiktas šīs izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7.
Zilupes novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram
bērnam audžuģimenē tiek noteikts divkāršā Ministru kabineta
noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā, t.i. 0 – 6 (ieskaitot)
gadiem – 215,00 euro un no 7 – 18 (ieskaitot) gadiem 258,00
euro.
2018.gadā pašvaldības ievietoto bērnu skaits audžuģimenēs ir
samazinājies. Uz 01.01.2018. bērnu skaits ir 6. Bez tam valsts
nodrošina mērķdotāciju pašvaldībai ar bērna uzturu saistīto
izdevumu segšanu. Līdz ar to pabalsta palielinājums
audžuģimenēm
2018.gada
pašvaldības
budžetā
nav
nepieciešams un paliks iepriekšējā gada līmenī.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Saistošo noteikumu projekts līdzšinējo kārtību būtībā nemainīs.
Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus, persona
var griezties Zilupes novada sociālajā dienestā vai pie
sociālajiem darbiniekiem Pasienes un Lauderu pagasta
pārvaldēs to pieņemšanas laikā.
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.

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes
2017.gada 29.novembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.12, 1.§)
PRECIZĒTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes
2018.gada 25.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.1, 2.§)

Saistošie noteikumi Nr.10
Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
Saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”
Izdoti pamatojoties uz likuma
―Par pašvaldībām 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
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Izdarīt Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 ―Zilupes novada pašvaldības
nolikums‖ sekojošus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
―2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Zilupes novada dome
(turpmāk tekstā – pašvaldības dome), kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts
pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši
kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.‖
2. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
―3. Pašvaldības dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 9
deputātiem.‖
3. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
―4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, pašvaldības dome no pašvaldības deputātiem
ievēlē pastāvīgās komitejas (turpmāk tekstā – komitejas):
4.1. Finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā;
4.2. Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā;
4.3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā.‖
4. Papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar apakšpunktu 5.8. un izteikt šādā redakcijā:
―5.8.Zilupes novada sociālais dienests.‖
5. Izteikt saistošo noteikumu 7.punkta 7.4. un 7.5. apakšpunktus šādā redakcijā:
―7.4. Pasienes pagasta Tautas nams.
7.5. Pasienes pagasta ambulance.‖
6. Svītrot saistošo noteikumu 8.punkta 8.2.apakšpunktu.
7. Aizstāt saistošo noteikumu 14.punkta 14.1.apakšpunktā vārdus ―Biedrībā ―Latvijas Pilsētu
savienība‖ ar vārdiem ―Biedrībā ―Ludzas rajona partnerība‖.
8. Aizstāt saistošo noteikumu 18.punkta 18.7.apakšpunktā ciparu ―4‖ ar ciparu ―5‖.
9. Izteikt saistošo noteikumu II daļu šādā redakcijā:
―II. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora pilnvaras.‖
10. Svītrot saistošo noteikumu 23.punkta 23.1.apakšpunktu.
11. Papildināt saistošo noteikumu ar 24.¹ apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
―24.¹ Izpilddirektors:
(1) nodrošināt pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi pašvaldības
izpildinstitūcijas darbā;
(2) iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības
kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
(3) organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes
pastāvīgajās komitejās;
(4) iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un
nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
(5) iesniedz domei priekšlikumus par uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā;
(6) ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu
vadītājus;
(7) organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā
pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;
(8) regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ziņo domei par
administrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja
pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem
jautājumiem;
(9) ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;
(10) pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata
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zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību
nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
(11) saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus.‖
12. Svītrot saistošo noteikumu 27.punkta 27.7. un 27.9. apakšpunktus.
13. Izteikt saistošo noteikumu 32.punktu šādā redakcijā:
―32. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī domes ēkā Zilupē, Raiņa ielā 13.
Komiteju sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties ikviens domes deputāts. Komitejām un tās
priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.‖
14. Aizstāt saistošo noteikumu 35.punkta pirmajā teikumā vārdus ―pašvaldības administrācijas‖
ar vārdu ―komitejas‖.
15. Aizstāt saistošo noteikumu 38.punktā vārdus ―pašvaldības administrācijas‖
ar vārdu ―komitejas‖.
16. Izteikt saistošo noteikumu 39.punktu šādā redakcijā:
―39. Komitejas darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus,
deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus pārsūta domes deputātiem uz viņu
norādītājām e-pasta adresēm ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne
vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.‖
17. Aizstāt saistošo noteikumu 40.punkta pirmajā teikumā vārdus ―pašvaldības administrācijas‖
ar vārdu ―komitejas‖.
18. Aizstāt saistošo noteikumu 41.punktā vārdus ―trīs un vairāk‖ ar vārdiem ―vairāk nekā
puse‖.
19. Aizstāt saistošo noteikumu 44.punktā vārdus ―pašvaldības administrācijas‖ ar vārdu
―komitejas‖.
20. Aizstāt saistošo noteikumu 55.punktā vārdu ―atzinums‖ ar vārdu ―saskaņojums‖.
21. Svītrot saistošo noteikumu 57.punktu.
22. Izteikt saistošo noteikumu 60.punktu šādā redakcijā:
―60. Pašvaldības administrācijas sekretārs pēc lēmuma projektu saņemšanas par tiem informē
komitejas priekšsēdētāju un pēc tā norādījuma komitejas sekretārs iekļauj jautājumu komitejas
sēdes darba kārtībā. Komitejas priekšsēdētājs vienlaikus norāda speciālistus, kuri jāuzaicina uz
komitejas sēdi.‖
23. Izteikt saistošo noteikumu 64.punktu šādā redakcijā:
―64. Pašvaldības administrācijas sekretāram atbilstoši saņemtajiem lēmumu projektiem un domes
priekšsēdētāja norādījumiem jāsagatavo domes sēdes darba kārtība un jāizliek tā redzamā vietā
ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās domes sēdes, bet ārkārtas sēdei - ne vēlāk kā trīs stundas
pirms sēdes. Katram domes sēdes darba kārtības jautājumam jābūt norādīta atbildīgā persona.‖
24. Izteikt saistošo noteikumu 71.punktu šādā redakcijā:
―71. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī domes ēkā Zilupē, Raiņa ielā 13.‖
25. Izteikt saistošo noteikumu 74.punktu šādā redakcijā:
―74. Domes sēdēs obligāti jāpiedalās izpilddirektoram, zemes lietu speciālistam, sociālā dienesta
vadītājam, saimniecības daļas vadītājam, juristam, galvenajam grāmatvedim, pagastu pārvalžu
vadītājiem. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības
gadījumā nodrošina priekšsēdētāja vietnieks.‖
26. Aizstāt saistošo noteikumu 113.punktā vārdus ―Ludzas zeme‖ ar vārdiem ―Zilupes novada
vēstis‖.
27. Izteikt saistošo noteikumu 116.punktu šādā redakcijā:
―116. Darba līgumus, pamatojoties uz domes apstiprināto amatu sarakstu, ar pašvaldības
darbiniekiem slēdz pašvaldības izpilddirektors.‖
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28. Aizstāt saistošo noteikumu 124.punktā vārdus ―plkst.10.00 līdz 12.00‖ ar vārdiem
―plkst.09.00 līdz 11.00‖.
29. Svītrot saistošo noteikumu 126.punktu.
30. Svītrot saistošo noteikumu 145.punktu.
Zilupes novada pašvaldības 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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