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Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 

2018.gada 21.decembrī        Nr.75(75), bezmaksas 

 

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 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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Saistošie noteikumi Nr.8 

Apstiprināti ar Zilupes novada 

pašvaldības domes 

2018.gada 20.decembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.15, 1.§) 

 

 

 

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1  

“Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” 

 

 
 

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:             EUR 

Kods 4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi kārtējā gadā             + 10 000,- 

 Kods 4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepriekšējā gadā     + 1 500,- 

Kods 4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā gadā   + 1 000,- 

Kods 19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti                                            +28 000,-                                                                                                     

Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam       +43 465,- 

Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija pasākumam “Algotie pagaidu ….”                 + 1 927 ,- 

                                                                   KOPĀ:                                        +85 892,- 

                                                                              

2.   Veikt grozījumus speciālā budžeta ieņēmumu daļā:           EUR 

 

Kods 5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis                                                            +1 900,- 

                                                                                       

                                                                 KOPĀ:                                          +1 900,- 

3.   Veikt grozījumus speciālā budžeta izdevumu daļā:           EUR 

 

Kods 2224 Izdevumi par atkritumu savākšanu                                            +1 900,- 

 

4.   Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā: 

 

09.220  Zilupes vidusskola 

Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga                                                   +32 470   ,-                                                                                                        

Kods 1210 Darba devēja VSAOI                                                               + 7 823  ,- 

                                                                                                                     + 40 293,- 

09.100 Zilupes pirmskolas izglītības iestāde      
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga                                                    +2 556   ,-                                                                                                      

Kods 1210 Darba devēja VSAOI                                                                +616  ,- 

                                                                                                                      +3 172,- 

04.900 Pārējā ekonomiskā darbība 

Kods 6242 Stipendijas                                                                                    +1 927,-  

 

5.   Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu tāmēs:    

06.200. Teritorijas attīstība  

Kods 5130 Pārējo nemateriālo ieguldījumu izveidošana                              +32 000 ,- 

 

01.100 Zilupes novada pašvaldība 

Kods 4311 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei                      -4 000 

Kods 7210 Pašvaldību uzturēšanas izdevumi transferti pašvaldībām           +5 000,- 

09.220  Zilupes vidusskolas 
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Kods 2241 Ēku, būvju telpu remonts                                                          -6 000,-                                                                                                      

Kods 1221 Darba devēja pabalsti                                                              +6 000  ,- 

08.200.Zilupes tautas nams 

 

Kods 2249 Pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  +7 500,- 

 

 

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 

mailto:dome@zilupe.lv

