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Tā noskaņa ir netverama,
Ko decembris mums sirdī auž,
Tā plūst no cilvēkiem un namiem,
To piesnigušie meži pauž.
Tā savu roku liek uz pieres,
Kaut dienu dūrainis tik īss,
Ka blakus skopam saulesstaram
Jau vakarēnu skropstas trīs.
Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot
Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots.
Kas izplaukst dvēselē ikvienā,
Kad Ziemassvētki durvis vērs,
Un lielā prieka vēsts mums zvaigznes
Pār visām gada dienām bērs.
Priecīgus, gaišus, ticības, cerības un mīlestības piepildītus
Ziemassvētkus un panākumiem bagātu un laimīgu Jauno gadu!
Zilupes novada pašvaldības
izglītības speciāliste
Jeļena Veligurska
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Projekts
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2012.gadā Zilupes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
Pārejas noteikumu 40.un 41.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība
2012. gadā piemēro nodokļa apmēra pieauguma
ierobežojumu zemei, kā arī nosaka šī pieauguma
ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, un
ēku grupas, kas netiek apliktas ar nodokli Zilupes
novadā.

3. Šo noteikumu 2. punktā noteikto nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais
nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
4. Šo saistošo noteikumu 2. punktā noteiktais nodokļa
apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa
aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.

2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 2012. gadā
atsevišķi par katru zemes vienību, ja nemainās
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa
apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25
procentiem.

5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā netiek
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība
pārsniedz 25m2, izņemot garāžas.
6. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā
,,Zilupes novada vēstis”, ka arī interneta mājas lapā
www.zilupe.lv, un tie stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 46.panta noteiktajā kārtībā.

Projekts
Saistošie noteikumi Nr.2
,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13
,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”
Zilupē
2012.gada 17.janvārī
Izdoti saskaņā ar:
Likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
35.panta ceturto un piekto daļu
Likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.panta pirmo daļu
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299
,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas atzīšanu par trūcīgu”
19.3.apakšpunktu

Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās
palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” sekojošus
grozījumus:
1.
Papildināt
1.3.punktu
pēc
vārdiem
,,administratīvajā teritorijā” ar vārdiem ,,un kura dzīvo
Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
2. Izteikt 3.2.5.punktu sekojošā redakcijā:
,,3.2.5.Pabalsts skolas piederumu iegādei –
tiek piešķirts Ls 10,00 apmērā uz vienu skolēnu
(izņemot 1.klases skolēnus). Pabalstu izmaksā
vienu reizi gadā skolēnu vecākiem vai aizbildnim
skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas
kontu.”

3. Papildināt noteikumus ar 4.2.1.punktu:
,,4.2.1. Darbspējīgiem klientiem (izņemot Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta
pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētās personas),
kuri saņem pašvaldības sociālo palīdzību vismaz 3
mēnešus pēc kārtas, ir pienākums iesaistīties darba un
sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas
pasākumos līdz 12 stundām nedēļā. Līgumā par
līdzdarbību sociālais darbinieks nosaka veicamos
pasākumus, to vietu un laiku, pušu tiesības, pienākumus
un atbildību.”
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis”.
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Saistošo noteikumu
,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13
,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā””
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
1.1. Sakarā ar izmaiņām Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā, kur pašvaldības sociālajam dienestam tika
dotas tiesības tos darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo
palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, iesaistīt darba un
sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas
pasākumos (līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa
vairākām nedēļas dienām), kas rada labumu sabiedrībai.
Sociālais dienests piešķir daudz pašvaldības sociālo
pabalstu trūcīgām ģimenēm (personām), kur personas ir
darbspējīgā vecumā. Tā kā Zilupes novadā ir augsts bezdarba
līmenis, tad trūcīgās personas ilgstoši nekur nestrādā un līdz ar
to zaudē darba prasmes un iemaņas.
Lai radītu labumu sabiedrībai un iesaistītu darbspējīgos
klientus, kuri saņem pašvaldības sociālo palīdzību, darba un
sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas
pasākumos, tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13
,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”.
1.2. Lai novērstu situācijas, ka pašvaldības sociālie pabalsti tiek
piešķirti personām, kuras nedzīvo pašvaldības teritorijā, tika
veikti grozījumi saistošo noteikumu 1.3.punktā.
Saistošie noteikumi precīzāk nosaka sociālās palīdzības pabalstu
saņēmēju loku, kā arī nosaka ka turpmāk darbspējīgiem
klientiem (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 37.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētās
personas), kuri saņem pašvaldības sociālo palīdzību vismaz 3
mēnešus pēc kārtas, ir pienākums iesaistīties darba un sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos
līdz 12 stundām nedēļā.
Neietekmē
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
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.
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Projekts
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem
Zilupē
Izdoti saskaņā ar
Likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1.
a.

b.

c.

4.3.1. ja viņai ir noslēgts testamentārs
vienošanās
līgums
vai
mantas
atsavinājuma līgums, t.sk. pirkuma,
dāvinājuma un uztura līgumi ar citām
fiziskām vai juridiskām personām;
4.3.2. ja viņai ir piešķirts aprūpes mājās
pakalpojums.
4.4. Pabalsts tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku
vai uz noteiktu laiku, kamēr ir spēkā pabalsta
piešķiršanas apstākļi. Sociālais darbinieks nodrošina
pabalsta pieprasītājam pabalsta saņemšanu katru mēnesi,
to izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot pabalsta
pieprasītajam kontā.
4.5. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs
vēršas sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošo
dokumentu un iesniedz:
4.5.1. Invaliditāti apliecinošu dokumentu;
4.5.2. ārsta atzinumu par veselības vai funkcionālo
traucējumu esamību;
4.5.3. uzraksta iesniegumu, kurā norāda pabalsta
saņemšanas veidu.
4.5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu pieņem Zilupes novada sociālais dienests
(turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Lietoto terminu skaidrojums

Vientuļš pensionārs – pensijas vecuma
persona, kura dzīvo viena un tai nav
Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.
Vientuļš invalīds – persona, kurai noteikta
1., 2. vai 3.grupas invaliditāte, kura dzīvo
viena un tai nav Civillikumā noteikto
likumīgo apgādnieku.
Veselības un funkcionālie traucējumi –
slimības, traumas vai iedzimta defekta
izraisīts fiziska vai garīga rakstura
traucējums, kas ierobežo personas spējas
strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas
iekļaušanos sabiedrībā.
2.

Vispārīgie noteikumi

2.1. Pabalsts personām ar veselības un
funkcionāliem traucējumiem tiek piešķirts ar mērķi
sniegt atbalstu vientuļiem pensionāriem un invalīdiem
dzīves kvalitātes uzlabošanai.
2.2. Noteikumi nosaka pabalsta apmēru un
saņemšanas kārtību.
3. Pabalsta apmērs

5. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzības kārtība

3.1. Pabalsta apmērs vienai personai ir Ls 30
mēnesī.

5.1. Ja pabalsta piešķiršana tiek atteikta, pabalsta
pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski, lēmumā
norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma
apstrīdēšanas kārtību un termiņus.

3.2. Pabalsts tiek izmaksāts no Zilupes novada
pašvaldības budžeta sociālās palīdzības un pabalstu
līdzekļiem.
4. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

5.2. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Zilupes
4.1. Pabalstu piešķir sekojošām personām ar
veselības un funkcionāliem traucējumiem:
4.1.1. Vientuļiem pensionāriem;
4.1.2. Vientuļiem 1., 2. un 3. grupas
invalīdiem;
4.1.3. citām vientuļām personām pēc
smagas saslimšanas atveseļošanās periodā.
4.2. Pabalstu piešķir personai, kura deklarēta un
dzīvo Zilupes novada administratīvā teritorija un kuras
ienākumi nepārsniedz attiecīgā gada 1.janvārī spēkā
esošo minimālo darba algu valstī.
4.3. Pabalstu nepiešķir personai:

novada Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja.

6. Noslēguma jautājums
6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis”
likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Saistošie noteikumi izliekami Zilupes novada
pašvaldības domes ēkā, Zilupes novada pagastu pārvalžu
ēkās un publicējami mājas lapā internetā www.zilupe.lv.
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Saistošo noteikumu
„Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”
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
Lai uzlabotu vientuļo pensionāru un invalīdu ar veselības un
funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitāti, tiks pieņemti jauni
saistošo noteikumu „Par pabalstu personām ar veselības un
funkcionāliem traucējumiem”. Līdz šo noteikumu pieņemšanai
šai mērķa grupai – vientuļie pensionāri un invalīdi ar veselības
un funkcionāliem traucējumiem - sociālā palīdzība netika
sniegta.
Saistošie noteikumi ,,Par pabalstu personām ar veselības un
funkcionāliem traucējumiem” nosaka personas, kurām ir tiesības
saņemt pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2012.gadā un uzdevumi šim
mērķim tiks iekļauti 2012.gada budžetā.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
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 izstrāde.

Projekts
Saistošie noteikumi Nr. 4
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Zilupes novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, Ministru kabineta 12.12.2006.
noteikumu Nr.1002 „Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas
aprites kārtība” 6.punktu

1.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Zilupes novada
administratīvajā
teritorijā
notiek
augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk –
topogrāfiskā informācija) un informācijas par
aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana,
uzturēšana un izsniegšana. Šie noteikumi attiecas arī
uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu
grafiskajām daļām.

2.

Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām
personām, kas Zilupes novada administratīvajā
teritorijā:
2.1.
veic
topogrāfiskos
un
ģeodēziskos
uzmērīšanas darbus;
2.2.
izstrādā detālplānojumus;
2.3.
izstrādā zemes ierīcības projektus.

3.

Novada administratīvajā teritorijā mērogā 1:500
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā
arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu

realizē un koordinē Zilupes novada pašvaldības
izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par
pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir noteikta ar
Ziluupes novada domes lēmumu.
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4.

Datubāzes turētājs - Zilupes novada pašvaldības
izvēlēta juridiska persona informācijas pārbaudei
un ievadīšanai augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas centrālajā datu bāzē pieņem tikai
mērniecībā licencētu vai sertificētu personu
topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai
skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas un
būvasu nospraušanas aktus), kas veikti digitālā
formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92
koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās.
Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie
vismaz
3
viennozīmīgi
identificējamiem
koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā
topogrāfijā vai kadastra kartē.

5.

Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu
veikšanai par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā
juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska)

pieprasījuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā.
Samaksa tiek noteikta saskaņā ar Zilupes novada
domes lēmumu.
6.

Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu
veikšanai, par samaksu izsniedz datu bāzes turētājs
pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma 8 darba
dienu laikā. Samaksa tiek noteikta saskaņā ar
normatīvajos aktos apstiprināto ģeotelpiskās
informācijas atkalizmantošanas un ģeotelpiskās
informācijas pakalpojumu cenrādi.

7.

Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie
uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības
izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo 3
(trīs) darba dienu laikā gadījumā, ja iesniegtie
uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī
noteiktajiem
standartiem.
Zilupes
novada
pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par
atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā
saskaņotu topogrāfisko informāciju.

8.

un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai
izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
9.

Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu
grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei par samaksu
pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību
reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām
aizsargjoslu novietnēm. Zilupes novada domes
lēmumu par zemes ierīcības projekta vai
detālplānojuma redakcijas apstiprināšanas pieņem
tikai pēc atzinuma saņemšanas no pašvaldības
izvēlētās juridiskajās personas.

10. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā
licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi.
Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu
pieļāvusi.
11.

Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos
plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas
inženierkomunikācijas, tad to novietne jāfiksē dabā

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā
pēc publicēšanas izdevumā „Zilupes novada vēstis”
likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā
kārtībā.

Paskaidrojuma raksts
Zilupes novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 projektam
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Zilupes novadā”
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

Norādāmā informācija
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu
dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos
jautājumos par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos
paredzētajiem jautājumiem,
Saskaņā “Ģeotelpiskās informācijas likuma” 13.panta 6.daļu, kas
nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un
uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un
nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā, un 7.daļu, kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir
tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot
deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā,
kā arī to, ka Zilupes novada pašvaldībai nav iespējas izveidot un
patstāvīgi uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzi.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu
dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos
jautājumos par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos
paredzētajiem jautājumiem.
Līdz ar to saistošie noteikumi paredz deliģēt Ziluppes novada
pašvaldības izvēlētai juridiskai personai augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un
uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu.
Nav nepieciešams veidot jaunas, no pašvaldības budžeta finansētas,
institūcijas saistošo noteikumu izpildei.
Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas
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ietekmi uz uznēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Zilupes novada administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un
ģeodēziskos uzmērīšanas darbus, izstrādā detālplānojumus un izstrādā
zemes ierīcības projektus.
Nav attiecināms
Nav attiecināms

„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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