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Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 

2017.gada 21.decembrī        Nr.70 (70), bezmaksas 

 

10. decembrī stājas spēkā ziemas sezonas vilcienu kustības saraksts 

Plānojot gan ikdienas gaitas, gan atpūtas braucienus vilcienā, 

aicinām ņemt vērā, ka no šī gada 10. decembra līdz pat nākamā 

gada vasaras sezonai spēkā ir jauns vilcienu kustības saraksts. 

Esam ievērojuši, ka pasažieri labprāt izmanto kabatas formāta 

vilcienu kustības sarakstu, tāpēc arī šajā sezonā to iespējams bez 

maksas paņemt biļešu tirdzniecības kasēs lielākajās stacijās 

visos maršrutos. 

Līdz 2018. gada aprīlim darba dienās atsevišķu dienvidus reisu 

biļetes ir iegādājamas ar 25% atlaidi. Visas biļetes ir ērti un bez 

uzcenojuma nopērkamas arī mūsu mobilajā lietotnē, kuru bez 

maksas var lejupielādēt viedtālrunī ar iOS un Android 

operētājsistēmu. 

Jaunais saraksts ir apskatāms www.pv.lv un aplikācijā viedierīcēs. 

Visas izmaiņas jau ir ietvertas un atspoguļotas gan drukātajos, gan elektroniskajos mūsu vilcienu kustības sarakstos. 

 

 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

2017.gada 14.decembrī 

 

Jaunajā vaučeru programmā jau noslēgti pirmie līgumi par vairāk nekā 100 000 eiro jaunu inovāciju attīstīšanai 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 

jaunajā inovāciju vaučeru programmā noslēgusi 

pirmos līgumus ar sešiem uzņēmumiem par jaunu 

produktu radīšanu ar kopējo programmas 

līdzfinansējumu vairāk nekā 100 tūkstošu eiro 

apmērā.  

 

Līgumi tika noslēgti ar SIA „Cubies”  par uzlabotas 

interaktīvās rotaļlietas bērniem izstrādi, SIA „Sonocase” 

par portatīvā skaļruņa - mobilā telefona turētāja izstrādi, 

ar SIA „Smartfoody" par augu valsts proteīna batoniņa 

attīstīšanu, ar SIA "Scandi Home Latvia”  par 

energoefektīvas sienas un jumta paneļa izveidi, ar SIA 

"„Hackmotion” par valkājama sensoru sistēmas izstrādi 

cilvēka stājas un kustību monitoringam un SIA „Brum 

Brum”  par regulācijas un balsta stiprinājuma elementu 

uzlabošanu bērnu balansa ritenim. 

 

Šī gada februārī tika uzsākta inovāciju vaučeru atbalsta 

programma maziem un vidējiem komersantiem jaunu 

produktu un tehnoloģiju attīstībai. Šis ir viens no veidiem 

kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi 

veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. 

 

„Mēs esam gandarīti ar pirmajām iesniegto projektu 

idejām, jo tās patiešām ir inovatīvas un būs atbalsts 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jaunu produktu un 

tehnoloģiju attīstīšanā. Pagaidām apstiprināti ir 

pieteikumi no Rīgas un Rīgas reģiona - Jūrmalas un 

Babītes uzņēmumiem, bet ceram, ka tikpat aktīvi būs arī 

uzņēmumi reģionos,” informē LIAA Tehnoloģiju  

http://www.pv.lv/
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departamenta direktors Edgars Babris.  Projekta 

īstenošanas laiks katram uzņēmumam ir atšķirīgs - sākot 

no trīs mēnešiem līdz vienam gadam. 

 

Inovāciju vaučeri uzņēmums var izmantot jaunu 

produktu un tehnoloģiju izstrādes finansēšanai. Jauns 

produkts šajā programmā ir preces un pakalpojumi, kuri 

ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās 

īpašības un paredzamais lietošanas veids, savukārt jauna 

tehnoloģija šajā programmā ir izmaiņas tehnoloģijā, 

iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai 

pakalpojuma sniegšanas procesu vai metodes. 

 

Vēl pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA speciālisti 

nodrošina komersantam konsultācijas, palīdzot labāk 

noformulēt esošās vajadzības, piemeklē sadarbības 

partnerus un palīdz sagatavot pieteikuma veidlapu. 

 

Arī projekta īstenošanas laikā LIAA aktīvi palīdz 

komersantam – nodrošina gan nepieciešamo iepirkumu 

procedūru veikšanu, organizē līgumu slēgšanu ar 

izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem, konsultē par 

procesu dokumentēšanu un atskaites sagatavošanu.  

 

Mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas LIAA to 

izvērtē un aicina komersantu slēgt līgumu par atbalsta 

piešķiršanu. Gadījumā, ja vērtēšanas procesā LIAA 

konstatē nebūtiskus trūkumus, tad tos var novērst līdz 

līguma slēgšanai, proti, sīku formalitāšu dēļ pieteikums 

netiek noraidīts. Svarīgi, ka inovāciju vaučers atvieglo 

uzņēmuma naudas plūsmu, jo komersants sedz tikai savu 

daļu no pakalpojuma pilnās cenas, savukārt LIAA 

apmaksā pakalpojuma cenas atlikušo daļu, to pārskaitot 

pakalpojuma sniedzējam. Atbalsta intensitāte vienam 

projektam ir 60% no attiecināmajām izmaksām, 

nepārsniedzot 25 000 EUR.  

 

Inovāciju vaučeri var izmantot šādiem pakalpojumiem: 

tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, 

eksperimentālā izstrāde (tai skaitā prototipu 

izgatavošana), produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde, 

jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un 

sertificēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību 

nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem - 

izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju 

izstrādājumu topogrāfija. 

 

Finansējums inovāciju vaučeru atbalstam 3 741 885,00 

EUR apmērā tiek piešķirts no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projekta „Tehnoloģijas pārneses 

programma” (projekta identifikācijas numurs 

1.2.1.2/16/I/001). 

 

Plašāka informācija par inovāciju vaučeru un citām 

atbalsta programmām ir pieejama LIAA mājas lapas 

www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi” un Klientu apkalpošanas 

nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, e-pasts: jautājumi@liaa.gov.lv

 

 

Papildu informācija: 

                                                                            LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa 

                                                                                                               Tālrunis: 67039472  

Epasts: prese@liaa.gov.lv 

 
 
 

 
 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 

2017.gada 21.decembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.13, 1.§) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.13 

Grozījumi 2017.gada 31.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Zilupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”  
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Izdoti saskaņā ar likumu 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu un 46.panta pirmo daļu, 

Likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, 

Likumu “Par budžetu un finanšu vadību” 6.punktu. 

 

 
1.Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu daļā:  

 

Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai              +8 850,- 

Kods 18.6.3.0. Mērķdotācija ESF projektam “Kompetenču pieeja…”            +  558,-    

Kods 18.6.3.0. Mērķdotācija ESF projektam “Karjeras atbalsts…”                  + 387,- 

Kods 16.6.2.0. Mērķdotācija pasākumam Algotie pagaidu sabiedriskie darbi +4 802,- 

                                                                   KOPĀ:                                         +14 597,- 

 

 

2.   Veikt grozījumus finansēšanas sadaļā:  

 

F40312220 Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei P-307/2010                            -2 027,-                                                                                                     

                                                                   KOPĀ:                                         -2 027,- 

                                                                              

 

3.   Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā: 

 

01.820. Transferti no pašvaldību budžeta valsts budžetam 

  

Kods 4311 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei                      -2 327,- 

Kods 2283 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu                            +300,-                                                                

                                                                KOPĀ:                                           -2 027,- 

10.900. Pārējā sociālā palīdzība 

 

Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga                                                          +830,-  

Kods 1150   Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošo 

dokumentu pamata                                                                                          +4 930,-                                                                                                   

Kods 1210 Darba devēja VSAOI                                                                   + 1 170,- 

Kods 2279 Pārējie pakalpojumu veidi                                                           + 1 920,- 

                                                                                                       KOPĀ:     +8 850,- 

 

09.820 Pārējie izglītības pakalpojumi 

Kods 2111 Dienas nauda 23KOM                                                                   + 210,- 

Kods 2112 Pārējo komandējumu un darba braucienu izdevumi 23KOM       +495,- 

Kods 2322 Degviela 23KOM                                                                            +58,- 

Kods 5238 Datortehnika  23 KAR                                                                    +387,- 

                                                                                                        KOPĀ:   +1 150,- 

07.200 Pasienes ambulance 

 

Kods 5239    Pārējie pamatlīdzekļi                                                                   -500,- 

Kods 2312    Inventārs                                                                                     +415,- 

Kods   2341  Medikamenti                                                                                +70,- 

Kods 2249    Pārējie iestāžu uzturēšanas pakalpojumi                                      +15,- 

 

                                                                                KOPĀ                                  0,- 

 

04.900 Pārējā ekonomiskā darbība 

Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga                                                         +121,-  

Kods 6242 Bezdarbnieku stipendija                                                             +4 681,- 

                                                                                       KOPĀ                     +4 802,- 

08.200. Lauderu kultūras centrs 

Kods 2241 Ēku un būvju remonts                                                                    -539,- 

Kods 5238 Datortehnika                                                                                  +299,- 

                                                                                       KOPĀ                       -240,- 

08.200 Pasienes tautas nams   

Kods 2241  Ēku un būvju remonts                                                                  -2052,- 

Kods 5239  Pārējie pamatlīdzekļi                                                                  +1 152,- 
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Kods 5232  Saimniecības pamatlīdzekļi                                                       + 1  140,-                                                  

                                                                                        KOPĀ                       +240,- 

 08.200 Zilupes tautas nams 

Kods 2350  Saimniecības materiāli                                                                   -279,- 

Kods 5239  Pārējie pamatlīdzekļi                                                                     +279,- 

 

09.510. Zilupes mūzikas un mākslu skola 

Kods 2311 Biroja preces                                                                                   -200,- 

Kods 5239 Pārējie pamatlīdzekļi                                                                      +200,- 

 

09.100 Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde 

Kods 2370 Mācību līdzekļi                                                                              -176,- 

Kods 5238 Datortehnika                                                                                  +176,- 

 

09.220. Zilupes vidusskola 

Kods 2370 Mācību līdzekļi                                                                           -1 964,- 

Kods 5238 Datortehnika                                                                                 +370,- 

Kods 5239 Pārējie pamatlīdzekļi                                                                  +1  594,- 

Kods 2311 Biroja preces                                                                               -1 300,- 

Kods 2350 Saimniecības materiāli                                                                -1 600,- 

Kods 2249 Pārējie pakalpojumi                                                                       -155,- 

Kods 5239 Pārējie pamatlīdzekļi                                                                  +3 055,- 

Kods 2231 Administratīvie izdevumi                                                              -205,- 

                                                                                      KOPĀ:                       -205,- 

 

 

 

 

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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