Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums

2011.gada 28.oktobrī

Nr.8 (8), bezmaksas

No 1. līdz 30.novembrim notiks parakstu vākšana par grozījumiem
Latvijas Republikas Satversmē.
No 2011.gada 1.novembra līdz 30.novembrim notiks parakstu vākšana likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē" ierosināšanai.
Parakstu vākšanai nodotie Satversmes grozījumi paredz grozīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104.pantu, iekļaujot tajā
nosacījumu par krievu valodu kā otro valsts valodu.
Piedalīties parakstu vākšanā drīkst balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu
vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.
Parakstīties par Satversmes grozījumu projektu vēlētāji varēs pašvaldību noteiktajās parakstu vākšanas vietās Latvijā, kā arī
Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevarēs nokļūt parakstu vākšanas vietās, bet vēlēsies piedalīties parakstu vākšanā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā
atrašanās vietā.
Parakstu vākšana ir jārīko, jo 2011.gada 9.septembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā tika iesniegts vairāk nekā 10 000 vēlētāju
parakstīts likums „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Apkopojot un pārbaudot iesniegtos parakstus, Centrālā
vēlēšanu komisija konstatēja, ka par Satversmes grozījumu ierosināšanu ir parakstījušies 12 533 vēlētāji.
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" tiks iesniegts parlamentā, ja parakstu vākšanā to atbalstīs ne
mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 379 vēlētāji.
Sīkāka informācija www.cvk.lv

Parakstu vākšanas vietas un darba laiki
Zilupē

Lauderu pagastā

Zilupes novada pašvaldības domē
pēc adrese Raiņa iela 13, Zilupe.

Lauderu pagasta pārvaldes ēkā
Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes
novads

Darba laiks:
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena 8.00-12.00
ceturtdiena, piektdiena 12.00-16.00
Sestdiena, svētdiena 9.00 – 13.00

Darba laiks:
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena 8.00-12.00
ceturtdiena, piektdiena 12.00-16.00
sestdiena, svētdiena 8.00 – 12.00
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Pasienes pagastā

Darba laiks:
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena 8.00-12.00
ceturtdiena, piektdiena 12.00-16.00
sestdiena, svētdiena 8.00 – 12.00

Pasienes pagasta pārvaldes ēkā
Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads

Iesniegumus parakstu vākšanas organizēšanai vēlētāja atrašanas vietā var iesniegt parakstu vākšanas vietās
parakstu vācējiem.
Tālrunis uzziņām 65707318, 26589369.

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes
2011.gada 25.augusta sēdes
lēmumu (prot.Nr.8, 10§)

Saistošie noteikumi Nr.18
,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības
pabalstiem Zilupes novadā”
Zilupē
2011.gada 25.augustā

Izdoti saskaņā ar:
Likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
35.panta ceturto un piekto daļu

Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” sekojošus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 3.2.6.punktu:
,,3.2.6. Pabalstus trūcīgām ģimenēm (personām) ir tiesības saņemt gadījumā, ja ģimenei (personai) nav piešķirts pabalsts
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.”
2. Aizstāt 3.2.4.punktā skaitli ,,15,00” ar ,,20,00”

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes
2011.gada 29.septembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.9, 3§)

Saistošie noteikumi Nr.19
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā

Zilupē
Izdoti saskaņā ar LR likumu
„Par pašvaldībām” 43.panta 1..daļas 13.punktu,
“Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma”
22.panta otro daļu

1. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt ģenētiski
modificēto organismu drošu apriti, novēršot
negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabājot
bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgtspējīgas
lauksaimniecības attīstību.
2. Šie saistošie noteikumi darbojas Zilupes novada
administratīvās teritorijas robežās un tie ir saistoši
visām fiziskajām un juridiskajām personām.
3. Zilupes novada teritorijā aizliegts audzēt jebkādus
ģenētiski modificētos kultūraugus. Aizliegums ir
spēkā 5 gadi.

4. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai
pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie
atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 78.1 panta noteiktajā kārtībā.
5. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Zilupes
novada vēstis” un Zilupes novada pašvaldības
mājas lapā internetā.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par
pašvaldībām”45.panta noteiktajā kārtībā.
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Saistošo noteikumu
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā
paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Īss projekta satura izklāsts
Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta
otrā un trešā daļa nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem
noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās
daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.
Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski
modificēto organismu drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz
cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu
ilgspējīgas lauksaimniecības attīstību.
Saistošie noteikumi nosaka 5 gadu aizliegumu Zilupes novada
administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētus
kultūraugus.
Pašvaldības budžetu neietekmē.
Neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu projekts līdzšinējo kārtību nemainīs.
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.

„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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