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Informācija medijiem
Zilupes novada Grebļukalnā atjaunots retā taureņa esparsetu zilenīša populācijai būtisks
biotops
taureņa barības auigs – smiltāju esparseta - varētu izsēties
un vairoties..
Dabas eksperti, apsekojot zilenītim piemērotākās vietas
Grebļukalnā, sniedza ieteikumus krūmu apauguma
novākšanai un klajo laukumu veidošanai. Šie darbi tika
saskaņoti arī ar mežu apsaimniekotāju A/S „Latvijas valsts
meži ” un Valsts kultūras pieminekļu inspekciju
“Kaut gan tika paveikts ievērojams darbs Grebļukalnā
dzīvojošās retās un aizsargājamās tauriņu sugas
saglabāšanai, vēl jaunu piemērotu dzīvotņu platības būtu
jāpalielina arī nākamajos gados. Dabas aizsardzības
pārvalde un Daugavpils Universitāte kā šī projekta
ierosinātājas un realizētājas cer, ka rīkojot talkas
Grebļukalnā, atsauksies arī apkārtējo pagastu iedzīvotāji,
kuriem nav vienaldzīgs Latvijā tik ļoti reti sastopamā
tauriņa liktenis,” piebilst G. Akmentiņš.
Informāciju sagatavoja:
Regīna Indriķe
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas|
Dabas izglītības centra vadītāja
Mob. tālr.+ 371 29139677
regina.indrike@daba.gov.lv

Lai radītu labvēlīgus apstākļus retā dienas taureņa esparsetu zilenīša - populācijas palielināšanai, Dabas
aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā
ar Daugavpils Universitātes zinātniekiem, sakopusi un
atjaunojusi šīs sugas taurenim nepieciešamo biotopu.
Pārvaldes eksperts Guntis Akmentiņš stāsta, ka dabas
liegums "Grebļukalns" un tā tuvākā apkārtne ir vienīgā
Latvijā zināmā atradne īpaši aizsargājamai dienas tauriņu
sugai - esparsetu zilenītim. Sugai piemērotajā biotopā, kur
aug īpaši aizsargājamais augs - smiltāju esparsete, kas ir
arī šī tauriņa barības augs, novērota aizaugšana un augam
nepiemērotu augšanas apstākļu veidošanās.
Lai situāciju uzlabotu, Pārvaldes Latgales reģionālā
administrācija kopā ar Daugavpils Universitātes
speciālistiem nolēma, ka vietās, kur tauriņi iepriekš bija
konstatēti, būtu nepieciešanms sakopt biotopu, bet pirms
tam izvērtēt piemērotākās dzīvotņu atjaunošanas vietas un
izstrādāt apsaimniekošanas pasākumu kompleksu plānu.
Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta
ietvaros Grebļukalna apkārtnē atsevišķas platības
atbrīvotas no krūmiem un zzemsedze no lapām, sūnām un
skuju nobirām. Šādā veidā radīti piemēroti apstākļi, lai

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2018.gada 1.februārī
Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai
No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties
atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā
"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu
pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir
2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes
īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes
īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko
pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.
Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:
- jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar
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atzarošanu;
- neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
- valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs
no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko
pieteikšanās sistēmu, to var darīt arī, ievērojot
Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas
tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un
reģistrēti.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem,
nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem
var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku
attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā"
ietvaros.

Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma
finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties
atbalsta saņemšanai šajā kārtā.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384, E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

LATVIJAS REPUBLIKA
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, tālrunis 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv
Reģistrācijas Nr.90000017383

Zilupē

28.02.2018. Nr.1.3.6/77
Zilupes novada domes informācija par lēmumu
„Par Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības likvidāciju”
Zilupes novada pašvaldības dome informē Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības skolotājus,
izglītojamo vecākus, izglītojamos, struktūrvienības darbiniekus par Zilupes novada pašvaldības 26.02.2018. ārkārtas domes
sēdes lēmumu „Par Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības likvidāciju” ar 2018. gada 31. augustu.
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu bērni turpmāk var apgūt Zilupes pirmsskolas izglītības iestādē,
pamatizglītības programmas – Zilupes vidusskolā.
Zilupes novada pašvaldība nodrošinās izglītojamo pārvadāšanu uz skolu un atpakaļ ar pašvaldības transportu.

Zilupes novada domes priekšsēdētājs

Oļegs Agafonovs

Borsuka 65707319
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Afiša

Pateicoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
jaunai politikas iniciatīvai, 2018. gadā Latvijā ir uzsākts pilotprojekts
"Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai" , kura īstenošanā
iesaistīti visi plānošanas reģioni. Projekta galvenā prioritāte būs ģimenes ar
bērniem, kuras noteiktā brīdī ir izvēles priekšā – atgriezties “mājās” vai
iesakņoties uz dzīvi ārvalstīs, līdz ar bērnu skolas gaitu sākšanos. Tāpat
prioritāte būs arī jaunieši. Zināma atbalsta politika tiks sniegta arī iekšzemes
reemigrantiem, kas mainījuši savu dzīvesvietu no viena plānošanas reģiona uz
citu, taču plāno atgriezties sākotnējā dzīves vietā kā patstāvīgajā dzīves vietā.
Tiesa, noteikti vairāki novadi, uz kuriem šī iniciatīva neattiecas, lielākoties
Pierīgas teritorijās.
Katrā no reģioniem februārī darbu uzsāka reģionālais koordinators, kura
galvenais uzdevums būs sazinoties ar konkrētām personām, kas šobrīd dzīvo
ārvalstīs, izzināt to vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos atpakaļ uz Latviju, sniedzot priekšlikumus kā
jautājumus risināt. Latgalē šo pienākumu veiks Astrīda Leščinska.
Balstoties uz iepriekš veikto pētījumu, reemigrācijas piltoprojekta īstenošanai tika noteiktas 10 pašvaldības: Daugavpils pilsēta,
Tukuma novads, Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Neretas novads, Saldus novads, Skrundas novads,
Gulbenes novads un Smiltenes novads, kuras sadarbībā ar plānošanas reģionu koordinatoriem nodrošinās praktisku atbalstu
potenciālajiem reemigrantiem*.
Lai sazinātos ar Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatori Astrīdu Leščinsku , aicinām zvanīt pa tālruni: 65423801
vai sūtīt e-pastu: astrida.lescinska@lpr.gov.lv. Ir izveidota arī Facebook lapa “Es atgriežos Latgalē!”, kur pieejama dažāda
veida informācija par iespējām Latgalē.
https://www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/
Pilotprojekts ir vērsts uz konkrētu cilvēku reālām vajadzībām nevis balstīts aptuvenos pieņēmumos par to, kas šos cilvēkus
varētu, iespējams, kavēt, lai atgrieztos. Papildus izstrādāta arī reemigrantu atbalsta programma uzņēmējdarbības un personiskā
biznesa uzsākšanai pēc atgriešanās savā iepriekšējā dzīvesvietā reģionos. Šobrīd plānots, ka katrā no reģioniem varēs atbalstīt
4 projektus, kuriem maksimālais finansējums būtu 9000 eiro apmērā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir uzdots īstenot prioritāro pasākumu 2018.-2020. gadam “Pilotprojekts
pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai “Reģionālās reemigrācijas koordinators”” saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 3.
maija rīkojuma Nr. 275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību
īstenošanai” pasākumu Nr. 93.5. “Atbalstīsim pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai un
iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Paredzēsim atbalstu ārvalstīs dzīvojošām Latvijas
ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā, nodrošināsim ciešākas saites ar Latviju un mērķorientētu valsts atbalsta
politiku atgriešanās īstenošanai” un Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra sēdes protokola Nr. 45 53. § devīto punktu.
*"Reemigrants" - persona, kas atgriežas valstī, no kuras tā emigrējusi. Reemigrācijas koordinators ir atbalsta persona, kura
uzrunā aizbraukušos Latvijas iedzīvotājus un piedāvā atgriezties dzimtenē, sagatavojot individuālu atgriešanās plānu.
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Aizbraukušie latgalieši vēlas atgriezties dzimtenē.
Jau mēnesi Latgales plānošanas reģionā darbojas
remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska. Speciālista
darbību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) pilotprojekts “Reģionālais
koordinators remigrācijas veicināšanai”. Šis projekts
paredzēts, lai veicinātu tautiešu interesi atgriezties Latvijā.
Remigrācijas koordinatora darbība ir vērsta uz konkrētu
cilvēku reālām vajadzībām.
Astrīda Leščinska: “Man kā remigrācijas koordinatoram
ir būtiski kļūt par uzticības personu tautiešiem, kas šobrīd
dzīvo
ārvalstīs,
izzināt
viņu
vajadzības
un
problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos atpakaļ uz
dzimteni. Es sniedzu priekšlikumus kā risināt jautājumus,
kas saistīti ar nodarbinātību, dzīvesvietu un izglītības
iestādes izvēli remigrantu bērniem.”
Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatora
darbā liela nozīme ir sadarbībai ar VARAM, Latgales
reģiona pašvaldībām, Nodarbinātības valsts aģentūru un
citām valsts institūcijām. Galvenais uzdevums ir sazināties
ar personām, kas šobrīd dzīvo ārvalstīs, izzināt viņu
vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos
atpakaļ uz Latviju, sniedzot priekšlikumus kā jautājumus
atrisināt. Kā norāda Astrīda Leščinska remigrantu interese
par šo pilotprojektu ir liela. Koordinatore šobrīd darbojas
ar 10 potenciālajām ģimenēm, kas izteica vēlmi atgriezties
Latgalē un četrām, kas jau ir atgriezušās dzimtajā vietā,
piemēram - Daugavpilī, Līvānos un Rēzeknē.
Astrīda Leščinska: “Situācijas un atgriešanās iemesli ir
individuāli. Interesi lielākoties izrāda ģimenes ar bērniem.
Vecākiem ir svarīgi tas, ka Latvijā bērniem ir pieejama

kvalitatīva izglītības programma, pie tam, daudzas
pašvaldības skolēniem nodrošina bezmaksas pusdienas un
sabiedrisko transportu. Liels pluss ir iespēja apmeklēt
dažādus interešu pulciņus.”
Interesi par šo pilotprojektu raisa iespēja saņemt reālu
finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šobrīd
plānots, ka katrā no reģioniem tiks atbalstīti vismaz 4
uzņēmējdarbība projekti, kuriem tiks piešķirts finansējums
līdz 9000 eiro katram. Šis finansējums būs atspēriena
punkts atgriežoties mājās.
Pagaidām tautieši ir atsaukušies no sekojošām Eiropas
valstīm: Lielbritānijas, Īrijas un Vācijas. Šajā projektā
svarīgs ir informatīvais atbalsts. Latgales plānošanas
reģiona koordinatore saziņu ar tautiešiem lielā mērā veic
arī sociālajos tīklos, tāpēc vietnē www.facebook.com tika
izveidota lapa “Es atgriežos Latgalē!”, kur tiek ievietota
aktuāla informācija par atgriešanās iespējām dzimtenē.
https://www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/
20 dienu laikā lapai ir vairāk nekā 100 sekotāju. Aktīvi
tiek apzināti tautieši arī sociālo tīklu diasporu grupās.
Šis projekts Latgalei ir ļoti nozīmīgs, ikviena pašvaldība ir
gatava nākt pretī iedzīvotājiem, kuri vēlēsies atgriezties un
dzīvot tās administratīvajā teritorijā, kopā celt reģiona
labklājību un Latvijas tautsaimniecību. Lai sazinātos ar
Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatori
Astrīdu Leščinsku, aicinām zvanīt pa tālruni: 65423801 vai
sūtīt e-pastu: astrida.lescinska@lpr.gov.lv.

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes
2018.gada 22.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2, 3.§)
PRECIZĒTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes
2018.gada 29.marta sēdes
lēmumu (prot.Nr.4, 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
,,Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, mazumtirdzniecība izbraukuma
tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos un tirdzniecības organizēšana tirgū”
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440
,,Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 8.¹ un
9.punktu un 15.8 un 19.7. apakšpunktu
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ar Zilupes novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) jāsaskaņo tirdzniecības vietas iekārtošana
un tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecības veikšanai vai ielu tirdzniecības organizēšanai Zilupes novada pašvaldības
teritorijā publiskās vietās;
1.2. ielu tirdzniecības vietas un tajās realizējamo preču grupas;
1.3. prasības tirdzniecības dalībniekiem un tirdzniecības organizatoriem kārtības nodrošināšanai;
1.4. nosacījumus ielu tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram izsniegtās atļaujas darbības
apturēšanai uz laiku;
1.5. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.
2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kura Zilupes novada pašvaldības teritorijā veic vai organizē
ielu tirdzniecību, vai organizē tirgus darbu.
II. Kārtība, kādā jāsaskaņo tirdzniecības vietas iekārtošana un tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecības veikšanai vai
ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā
3. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, norādot šādu informāciju un
pievienojot sekojošus dokumentus:
3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), adrese vai juridiskās
personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese un kontakttālrunis;
3.2. realizējamo preču grupas. Ja preču realizācijai ir nepieciešama speciālā atļauja (licence) saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, tad klāt ir jāpievieno šādas atļaujas kopija;
3.3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
3.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta tirdzniecība, īpašnieku vai tiesisko valdītāju
(privātpersonu) vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks
veikta minētajā nekustamajā īpašumā, kopija;
3.5. tirdzniecības vietas fotofiksācija vai skice (ņemot vērā 6.punktā minētos kritērijus);
3.6. ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā – saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par
tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, kopija, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība
vai tās dibināta iestāde;
3.7. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, jāpievieno pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts, norādot pieturvietas un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās
publiskās vietās;
3.8. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;
3.9. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība, un kura pārdod Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.punktā minētās preces,
jāiesniedz apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.
4. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, pašvaldībā jāiesniedz
iesniegums, norādot šādu informāciju un pievienojot sekojošus dokumentus:
4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums
(firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods, kā arī kontakttālrunis;
4.2. paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums;
4.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā. Ja preču realizācijai ir nepieciešama
speciālā atļauja (licence) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tad klāt ir jāpievieno šādas atļaujas kopija;
4.4. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku un pievienoti šādi
dokumenti:
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4.4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko
darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai
juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
4.4.2. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu
kvīšu esību.
4.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (privātpersonu) vai valsts īpašumā esošā
nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā,
kopija;
4.6. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja
tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, kopija, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir
pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
5. Ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā, ka vienas ielu tirdzniecības vietas izmērs ir ne lielāks kā 3 m x 3 m,
kā arī ņemot vērā šādus kritērijus:
5.1. tirdzniecības vietā tiek nodrošināts Zilupes apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;
5.2. visiem ielu tirdzniecības vietas elementiem jābūt stilistiski vienotiem;
5.3. no ielu tirdzniecības vietas, tai skaitā pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, līdz ietves malai (neieskaitot
apmali) pieļaujamais minimālais attālums 1,5 m;
5.4. vienā ielu tirdzniecības vietā tiek izmantota tikai viena tirdzniecības iekārta, kuras izmērs nepārsniedz 2 m x 2
m (piemēram, galds, speciāla iekārta pārtikas produktu tirdzniecībai vai saldējuma vitrīna u.tml.), īpaša dizaina
individuāla risinājuma tirdzniecības iekārtām pieļaujami atšķirīgi izmēri;
5.5. tirdzniecības iekārtām (piemēram, galds, speciāla iekārta pārtikas produktu tirdzniecībai vai saldējuma vitrīna
u.tml.) jābūt sakoptā estētiskā veidā;
5.6. ielu tirdzniecības iekārtām jābūt viegli demontējamām;
5.7. tirdzniecības vietai jābūt iekārtotai uz cietā seguma, nebojājot zaļo zonu, zālienu un apstādījumus, kā arī ietvju
segumu.
6. Pēc pilnīgas šo noteikumu 4. vai 5.punktā minētā iesniegumā norādāmās informācijas un tam pievienojamo dokumentu
iesniegšanas pašvaldībā, pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par ielu tirdzniecības vai ielu
tirdzniecības organizēšanas atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma
iesniedzēju.
7. Atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā izsniedz uz iesniegumā
norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.
8. Lai pagarinātu atļaujas ielu tirdzniecībai termiņu, tirdzniecības dalībnieks iesniegumam nepievieno 4.2.apakšpunktā
minētos dokumentus, bet norāda (apliecina), ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija:
8.1. ja gada laikā pēc atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanas iesniedz iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu
tirdzniecībai Zilupes novada pašvaldības teritorijā tajās pašās preču grupās;
8.2. ja gada laikā pēc atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanas nav mainījusies 4.8. punktā minētajā apliecinājumā
ietvertā informācija, kas pamato Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās
ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
9. Lai pagarinātu atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai termiņu, tirdzniecības organizators iesniegumam nepievieno
5.3.apakšpunktā minētos dokumentus, bet norāda (apliecina), ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija, ja
gada laikā pēc atļaujas tirdzniecības organizēšanai saņemšanas tirdzniecības organizators iesniedz iesniegumu atkārtotas
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai Zilupes novada pašvaldības teritorijā tajās pašās preču grupās.
10. Zilupes novada pašvaldības teritorijā ielu tirdzniecība nav pieļaujama:
10.1. uz ietvēm gar kultūras iestāžu, dievnamu, pirmskolas izglītības un mācību iestāžu fasādēm un žogiem,
izņemot pasākumu laikā;
10.2. pieminekļu un piemiņas vietu teritorijās, izņemot pasākumu laikā;
10.3. autostāvvietās, izņemot pasākumu laikā;
10.4. zālājos un zālienos, izņemot pasākumu laikā.
11. Ielu tirdzniecības vietās aizliegts:
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11.1. izvietot nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas, izņemot pasākumu laikā;
11.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;
11.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu darbu;
11.4. pasākumu laikā pārdot dzērienus patērēšanai uz vietas stikla vai cita veida plīstošā iepakojumā.
12. Pasākumu laikā pieļaujama ielu tirdzniecība no speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem ar produkcijas izgatavošanai
nepieciešamām iekārtām.
III. Ielu tirdzniecības vietas un tajās realizējamās preču grupas
13. Ielu tirdzniecības vietas tiek noteiktas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, informācija par pašvaldības iekārtotajām
tirdzniecības vietām ir pieejama Zilupes novada domes interneta mājas lapā www.zilupe.lv.
14. Realizējamās preču grupas pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās:
14.1. pašu audzēti ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi;
14.2. pašu audzēti dārzeņi, augļi, ogas;
14.3. pašu audzēti stādi, dēsti;
14.4. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi;
14.5. pašu izgatavoti mākslas darinājumi un amatniecības preces;
14.6. pašu ražota lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcija, biškopības produkti;
14.7. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skuju koki, to zari.
15. Realizējamās preču grupas pašvaldības saskaņotās ielu tirdzniecības vietās:
15.1. pašu ražotas pārtikas un nepārtikas preces;
15.2. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi;
15.3. iepirktie dārzeņi, augļi, ogas (sezonas);
15.4. uzkodas, karstās uzkodas, saldējums un bezalkoholiskie dzērieni;
15.5. pašu audzēti ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi;
15.6. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skuju koki, to zari.
16. Realizējamās preču grupas pasākuma laikā:
16.1. pašu audzēti ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi;
16.2. pašu audzēti dārzeņi, augļi, ogas;
16.3. pašu audzēti stādi, dēsti;
16.4. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi;
16.5. pašu izgatavoti mākslas darinājumi un amatniecības preces;
16.6. pašu ražota lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcija, biškopības produkti;
16.7. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skujkoki un to zari;
16.8. iepirktie ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi;
16.9. pašu ražotas pārtikas preces;
16.10. rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
16.11. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;
16.12. bezalkoholiskie dzērieni;
16.13. uzkodas, karstās uzkodas, saldējums;
16.14. preses izdevumi, grāmatas;
16.16. loterijas biļetes.
17. Pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, pašvaldības saskaņotās ielu tirdzniecības vietās vai pasākuma laikā
nevar tikt realizēti visu veidu alkoholiskie dzērieni.
IV. Atļaujas saņemšanas kārtība pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās
18. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, tirdzniecības dalībniekam
pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, norādot šādu informāciju un pievienojot sekojošus dokumentus:
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18.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību)
vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), adrese vai juridiskās
personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese;
18.2. realizējamo preču grupas;
18.3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
18.4. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
kopiju;
18.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (privātpersonu) vai valsts īpašumā esošā
nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā,
kopija;
18.6. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās
publiskās vietās;
18.7. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
19. Pēc pilnīgas iesniegumā norādāmās informācijas un tam pievienojamo dokumentu iesniegšanas pašvaldībā, pašvaldības
izpilddirektors piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt
atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.
20. Atļauju pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā
uz vienu gadu.
21. Pašvaldības iekārtotajās tirdzniecības vietās pirmtiesības tirdzniecības vietu izmantošanā tiek piešķirtas tirdzniecības
dalībniekam, kurš pārdod Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.punktā minētās preces. Ja pieteikušās vairākas šādas
personas ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, tad priekšroka tiek dota personai, kura iesniedza iesniegumu un visus
nepieciešamos dokumentus agrāk.
22. Ja visas pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas ir aizņemtas, pašvaldības izpilddirektors rakstiski atsaka
tirdzniecības dalībniekam izsniegt atļauju.
V. Prasības tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem kārtības nodrošināšanai
23. Ielu tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram tirdzniecības vietās jāievēro Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību" 12. un 23.punkta nosacījumi, pārtikas apritei noteiktās prasības un citi tirdzniecību un
sabiedrisko kārtību reglamentējošie normatīvie akti.
24. Tirdzniecības organizatoram, papildus 23.punktā noteiktajam, jānodrošina:
24.1. lai netiktu patvaļīgi mainīts saskaņotais tirdzniecības vietu izvietojuma plāns un vietu skaits;
24.2. tīrības un kārtības kontrole ielu tirdzniecības vietā.
25. Ielu tirdzniecībā tirdzniecības dalībnieks ievēro, lai:
25.1. tiktu ievērots tirdzniecības vietas izvietojums, platība, vizuālais risinājums;
25.2. tiktu ievēroti ielu tirdzniecības atļaujā norādītie nosacījumi;
25.3. tiktu ievēroti tirdzniecības noteikumi konkrētā tirdzniecības vietā, tīrība un kārtība 2 m rādiusā ap to, kā arī
atkritumu urnu izvietošana un savlaicīga izvešana;
25.4. tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz speciālajām iekārtām, kuras tiek izmantotas tirdzniecībai;
25.5. savlaicīgi tiktu izvestas iekārtas, kas zaudējušas savu funkcionālo nozīmi, no tirdzniecības vietas;
25.6. tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta tiktu uzturēta kārtībā un pēc darba beigšanas tiktu sakārtota.
26. Katrā tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem:
26.1. atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtajai atļaujai;
26.2. dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
26.3. tirdzniecības dalībniekam, izņemot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu
Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību" 7.punktā minētajai personai (fiziskajai personai, kura pārdod pašas ražotu lauksaimniecības produkciju, ogas,
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augļus utt.), tirdzniecības vietā patērētājam redzamā vietā jāizveido šāda skaidri salasāma informācija par sevi:
uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds, uzvārds, kura ir atbildīga par
tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā, ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants, ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziska
persona, - vārds un uzvārds.
27. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts:
27.1. pārdot preces ārpus noteiktās teritorijas;
27.2. veicot tirdzniecību, bojāt pilsētvides un sabiedrisko apstādījumu elementus;
27.3. veicot tirdzniecību, traucēt tuvumā esošo iedzīvotāju naktsmieru;
27.4. traucēt tuvumā vispārizglītojamo iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu
rotaļlaukumu izmantošanu;
27.5. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;
27.6. bez pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iepriekšējas
rakstiskas piekrišanas aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu;
27.7. aizsegt stacionāro reklāmas objektu.
28. Tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram pēc kontrolējošās amatpersonas pieprasījuma jāuzrāda
pašvaldības izsniegta ielu tirdzniecības atļauja.
VI. Nosacījumi ielu tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram izsniegtās atļaujas darbības apturēšanai uz laiku
29. Nosacījumi, kuriem iestājoties, pašvaldības izpilddirektors var apturēt tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora
atļaujas darbību uz laiku:
29.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ietves un ielas seguma remonts, ēkas
fasādes, tai skaitā jumta remonts u.c.);
29.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus saskaņojusi pašvaldība;
29.3. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.
30. Apturot ielu tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
31. Iestājoties kādam no šo noteikumu 30.punktā minētajiem nosacījumiem, pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs noteikt
termiņu, uz kādu ir jāpārtrauc darbība un jāatbrīvo tirdzniecības vieta uz laiku.
VII. Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus
32. Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum, ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus
projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.
33. Tirgus statusa piešķiršanai pašvaldībā iesniedzams pieteikums, norādot šādu informāciju:
33.1. informācija par tirgus pārvaldītāju – fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
33.2. tirgus nosaukums, kurā tirgus pārvaldītājs uzsāk darbību;
33.3. plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
33.4. rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku – ja iesniedzējs nav nekustamā īpašuma īpašnieks,
kopija;
33.5. zemes robežu plāna kopiju;
33.6. tirgus teritorijas plānojuma izveidošanas un iekārtošanas ģenerālplāna grafisko skici;
33.7. tirgus teritorijas shēmu, norādot tirdzniecības vietu izkārtojumu, izmēru un skaitu;
33.8. tirgus izveides un darbības koncepciju (realizējamais preču sortiments, plānotais nodarbināto skaits un
saimnieciskās darbības finanšu rādītāji u.tml. informācija).
34. Ja nav iesniegti visi šo noteikumu 34.punktā minētie dokumenti, pašvaldība nosaka termiņu trūkumu novēršanai, par to
paziņojot pieteicējam. Ja pieteicējs pašvaldības noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, pieteikums tiek
atstāts bez izskatīšanas.
35. Tirgus statusu nepiešķir šādos gadījumos:
35.1. ja tirgus statusa piešķiršanai sniegtas nepatiesas ziņas;
35.2. ja ir konstatēts, ka nav izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi;
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35.3. ja ir konstatēts, ka nav lietderīgi izveidot pašvaldībā jaunu tirgu.
36. Lai saskaņotu tirgus noteikumus, tirgus pārvaldītājs atbilstoši izstrādātos tirgus noteikumus iesniedz divos eksemplāros
pašvaldībā. Tirgus noteikumu izstrādē tirgus pārvaldītājs ievēro Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību" 39.punktā minētās prasības.
37. Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā izskata un saskaņo iesniegtos tirgus noteikumus, vienu eksemplāru
izsniedzot tirgus pārvaldītajam, vai arī sniedz atzinumu par novēršamajām nepilnībām, norādot samērīgu termiņu konstatēto
trūkumu novēršanai.
38. Tirgus pārvaldītājam ir pienākums sekot normatīvo aktu grozījumiem, kas attiecas uz tirgus darbību un aktualizēt tirgus
noteikumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Veiktās izmaiņas tirgus noteikumos tiek izskatītas noteikumu 36. un
37.punktos noteiktajā kārtībā.
39. Tirgus pārvaldītājs nodrošina sabiedriskās kārtības, veterinārās, higiēnas un ugunsdrošības prasības reglamentējošo
normatīvo aktu ievērošanu tirgus teritorijā.
40. Pašvaldība ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:
40.1. saņemts tirgus pārvaldītāja iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;
40.2. izbeigta tirgus darbība;
40.3. saņemts zemes teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;
40.4. tiek konstatēts, ka tirgus pārvaldītājs nenodrošina 39.punktā noteikto prasību ievērošanu vai, ka nav novērsti
uzraudzības un kontroles institūciju atklātie pārkāpumi.
41. Pašvaldība par lēmumu atcelt tirgus statusu nekavējoties paziņo tirgus pārvaldītājam.
VIII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole
42. Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
43. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros, tajā skaitā par atļaujā minēto nosacījumu
izpildi, veic tirgus pārvaldītājs, pašvaldība un citas uzraudzības un kontroles institūcijas.
44. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem izskata pašvaldība un citas
uzraudzības un kontroles institūcijas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci.
IX. Noslēguma jautājumi
45. Atļaujas ielu tirdzniecības veikšanai un tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā, kas izsniegtas līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim.
46. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Zilupes novada domes 2010.gada 30.decembra saistošie
noteikumi Nr.12 "Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes
novadā".
Zilupes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Paskaidrojuma raksts
Zilupes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 " Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība, mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos un tirdzniecības organizēšana
tirgū"
1. Projekta nepieciešamības
Saistošie noteikumi paredz vienotas prasības ielu tirdzniecības un tirdzniecības
pamatojums
organizēšanas vietas saskaņošanai publiskās vietās ar pašvaldību un rada nepieciešamību
pašvaldībai izdot atbilstošas atļaujas.
Projekts nepieciešams, lai izpildītu Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu
Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8., 8.1 un 9.punktā un 15.8. un 19.7.apakšpunktā
noteiktos pašvaldības pienākumus un regulētu kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu.
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2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā ar pašvaldību jāsaskaņo tirdzniecības vietas
iekārtošana un tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecības veikšanai vai ielu tirdzniecības
organizēšanai Zilupes novada pašvaldības teritorijā publiskās vietās, ielu tirdzniecības
vietas un tajās realizējamo preču grupas, kārtību, kādā saņemama ielu tirdzniecības atļauja
pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietā, kārtību, kādā tiek saskaņota
mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, prasības tirdzniecības
dalībniekiem un organizatoriem kārtības nodrošināšanai, nosacījumus ielu tirdzniecības
dalībniekam un organizatoram izsniegtās atļaujas darbības apturēšanai uz laiku un kārtību,
kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus
noteikumus.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Pašvaldības budžets būtiski netiks ietekmēts, tomēr tiks iekasēta pašvaldības nodeva par
tirdzniecību publiskajās vietās.

4. Informācija par plānoto
Saistošie noteikumi paredz atvieglotu procedūru pašvaldības atļaujas saņemšanai ielu
projekta ietekmi uz
tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanai, kas sekmēs uzņēmējdarbības attīstību
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības pašvaldības teritorijā, kā arī radīsies papildu iespēja tirgot pašu ražoto produkciju.
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā ielu tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības
organizators ir tiesīgs vērsties pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu un pievienojot
nepieciešamos dokumentus. Pašvaldība saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu izsniegt attiecīgu
atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.
Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām Nav attiecināms.
ar privātpersonām

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes
2018.gada 29.marta sēdes
lēmumu (prot.Nr.4, 1.§)

Saistošie noteikumi Nr.4
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
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;
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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 saistošos noteikumus ar 24.¹ punktu un izteikt šādā redakcijā:
“24¹. Izpilddirektors:
24¹.1. nodrošināt pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi pašvaldības
izpildinstitūcijas darbā;
24¹.2. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības
kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
24¹.3. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes
pastāvīgajās komitejās;
24¹.4. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un
nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
24¹.5. iesniedz domei priekšlikumus par uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā;
24¹.6. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu
vadītājus;
24¹.7. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā
pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;
24¹.8. 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;
24¹.9. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;
24¹.10. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata
zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību
nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
24¹.11. 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
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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.”
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.
Pašvaldības Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanās.
Nolikums parakstīts 03.04.2018.
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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