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Informācija par nekustamā īpašuma izsoli.
Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- zemes vienību (ar
mežaudzi) platībā 2.2 ha pēc adreses: ”Lakstīgalas”, Zilupes novada Pasienes pagastā, kadastra apzīmējums 68840050051.
Zemes gabals ir starpgabals. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311. Izsolē var piedalīties tikai personas, kurām īpašums robežojas ar augstāk
minēto starpgabalu.
Objekta izsoles sākumcena: (nosacītā cena) 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts euro un 00centi). Maksāšanas
līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā
nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 410,00 (četri simti desmit
euro un 00 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X,
kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada
pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas
lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 05.02.2019. gada pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 10.00.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē
jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 05.02.2019. gada 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 rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu
"Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās". Viens
no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas
nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem. Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu
viedokli, aizpildot aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394128456/ līdz 18.12.”.

Sabiedriskie palīgi – atbalsts gadījumos, kad ir šaubas par pareizu valsts valodas lietojumu
Valsts valodas centrā kopš 2015. gada darbojas sabiedrisko palīgu institūts. Tas izveidots, lai nodrošinātu palīdzību
ikvienam sabiedrības loceklim gadījumos, kad ir šaubas par latviešu valodas pareizu lietojumu, kā arī Valsts valodas centra
atbalstam.
Šobrīd centrā darbojas 30 sabiedriskie palīgi, kas ikdienā līdztekus saviem pienākumiem labprāt sniedz konsultācijas par valsts
valodas lietojumu publiskajā informācijā, preču marķējumā un lietošanas instrukcijās. Sabiedriskie palīgi izvērtē minētās
informācijas atbilstību latviešu literārās valodas normām un sniedz ieteikumus konstatēto neatbilstību novēršanai.
Sabiedriskie palīgi darbojas visā Latvijas teritorijā, lai jebkurā pilsētā vai novadā uzlabotu informatīvo telpu, kā arī
sniedz atbalstu gadījumos, kad ir šaubas par pareizu valsts valodas lietojumu. Jāatzīst, ka nepareizību informācijā bieži vien
izraisa nevis nezināšana, bet vienkārša nevērība un slinkums. Piemēram, vārdam trūkst galotnes vai garumzīmes, bet šāds
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uzraksts izvietots skatlogā sabiedrības informēšanai. Šādi sīkumi ir vienkārši novēršami, nepieciešama tikai vēlme saredzēt un
palīdzēt.
2018. gada trīs ceturkšņos sabiedriskie palīgi snieguši vairāk nekā 200 konsultāciju gan par pareizrakstību, gan publisko
informāciju.
Par savu darbu paši sabiedriskie palīgi saka: tiek veikti mazie darbiņi, kuriem daudzi paiet garām – nevēlas ieraudzīt
kļūdas vai par tām vienkārši noburkšķ.
Kļūt par sabiedrisko palīgu ir vienkārši, proti, jāizlasa konkursa nolikums. Konkurss ir beztermiņa, tādēļ pieteikties
pretendenti var jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu un CV elektroniski uz e-pastu: personals@vvc.gov.lv vai iesniedzot
personīgi, vai nosūtot pa pastu Valsts valodas centram Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.
Sarmīte Pāvulēna
Valsts valodas centra
Valodas kontroles departamenta
Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja
Tālr. 67334269, e-pasts: info@vvc.gov.lv
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Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves
atkritumu izvešanu. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido
trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu
poligonā, DRN par atkritumu noglabāšanu un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu, kā arī citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. DRN veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visas "Clean R" pakalpojuma izmaksas.
2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru
gadu, līdz 2020. gadam ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz
35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme būs 43,00 €/t.
Pašvaldībās, kuras apkalpo SIA “Clean R”, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1 m3 ar PVN no 2019. gada 1.
janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim būs sekojošs:
•

Zilupes novads – 21,30 € (līdz šim 20,74 €)

DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu
un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī
finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.
Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko
apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādes
rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs ne tikai palīdzam dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu
izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī atbalstām tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts
iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.
Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas
centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv
Plašāka informācija:
Kaspars Līcītis,
"Clean R" preses sekretārs
Tālr. +371 29660003
E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv

„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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