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APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes  

2014. gada 26.marta sēdes lēmumu (prot. Nr.4, 3.§) 

    

Saistošie noteikumi Nr.9 

“Grozījumi 2009. gada 01. jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.1. “Zilupes novada pašvaldības nolikums” 

Zilupē 

 Izdoti saskaņā ar: 

Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

šā likuma 54. panta otru daļu, 

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 

3. panta 1
4
. daļu 

 

1. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības domes 2009. gada 01. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums” 18. punktā izsakot to šādā 

redakcijā: 

“18. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas: 

18.1. Zilupes novada vēlēšanu komisiju, kurā ir 7 locekļi; 

18.2. Zilupes novada administratīvo komisiju, kurā ir 4 locekļi; 

18.3. Zilupes novada zemes un privatizācijas komisiju, kurā ir 5 locekļi; 

18.4. Zilupes novada iepirkumu komisiju, kurā ir 4 locekļi; 

18.5. Zilupes novada pašvaldības vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju 

apzināšanas komisiju, kurā ir 5 locekļi.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā to parakstīšanas dienā 2014. gada  26.martā. 

 

Domes priekšsēdētājs        O. Agafonovs 

 



Zilupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 1 „ Zilupes novada 

pašvaldības nolikums” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 

pirmās daļas 2. punkts paredz, ka 

pašvaldības dome pieņem iekšējos 

normatīvos aktus (noteikumus, 

nolikumus, instrukcijas). 

2.Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu Nr.1. „Zilupes 

novada pašvaldības nolikums” 18.pants 

nosaka: atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai dome no deputātiem un 

attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir 

izveidojusi komisijas.  

3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Izveidojot “Zilupes novada pašvaldības 

vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu 

teritoriju apzināšanas komisiju”, var 

noteikt kārtību, kādā jāuztur teritorija un 

ēkas Zilupes novadā. 

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1.Būvju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji 

kļūst motivētāki nekustamo īpašumu 

sakārtošanā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        O. Agafonovs 

 

 


