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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2023.gada 23.februārī     Nr.82 

    (protokols Nr.3, 20.§) 
 
Par grozījumiem Valmieras novada 
pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumā 
Nr.195 (protokols Nr.4, 90.§) “Par Valmieras 
novada Inovāciju atbalsta programmas 
“ZĪLE” nolikuma apstiprināšanu” 
 

Pamatojoties uz likuma Pašvaldību likuma 4.panta 12.punktu, kas nosaka, ka viena no 
pašvaldības autonomām funkcijām ir  sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā 
teritorijā un sniegt tai atbalstu un Valmieras novada attīstības programmu 2022.-2028.gadam, kas 
apstiprināta ar Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu Nr.680 (protokols Nr.20, 
52.§), stratēģisko mērķi – Uzņēmējdarbības attīstība, “Valmieras novada Inovāciju atbalsta 
programmas “ZĪLE” nolikumu, kas apstiprināts ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.02.2022. 
lēmumu Nr.195 (protokols Nr.4, 90.§) (turpmāk – Nolikums), Saimniecisko lietu un Finanšu komiteju 
16.02.2023. atzinumiem, 

 

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: ar 17 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, 
Edgars Grandāns, Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis 
Baiks, Jānis Dainis, Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, nolemj: 

 

1. izdarīt Nolikumā šādus grozījumus: 
1.1. izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā: 
 “Uzņēmējdarbības atbalsta programma “ZĪLE”.”; 
1.2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
 “4. Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtē Pašvaldības atbalsta programmas “ZĪLE” 

vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisiju veido Pašvaldības, Aģentūras un citi 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus, 
neatkarīgus ekspertus, kuri darbojas saskaņā ar Nolikumu.”; 

1.3. izteikt 22.1.punktu šādā redakcijā: 
 “22.1. Pretendents ir komersants, kas uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi reģistrēts 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, vai saimnieciskās darbības veicējs, izņemot 
uzņēmumus, kuru kapitāldaļu turētāji ir pašvaldība.”; 

1.4. izteikt 22.2.punktu šādā redakcijā: 
 “22.2. Pretendents darbojas vai plāno darboties Valmieras novadā (Pretendenta 

juridiskā adrese uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir reģistrēta Valmieras novadā), vai 
Pretendents sniedzis apliecinājumu, ka gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta 
piešķiršanu, uz līguma slēgšanas brīdi reģistrēs juridisko adresi Valmieras novadā, un 
Pretendents apliecina, ka veiks inovāciju izstrādi, testēšanu un/vai ieviešanu Valmieras 
novadā.”; 

1.5. izteikt 25.4.punktu šādā redakcijā: 
 “25.4. Piedāvātā inovāciju projekta potenciāls radīt jaunas, ekonomiski pamatotas darba 

vietas un/vai palielināt samaksāto nodokļu apmēru un/vai celt uzņēmuma produktivitāti 



 

 
 

(produktivitāte = neto apgrozījums/pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas). 
(maksimālais punktu skaits 5; vērtējums 0 punktu, ja Pretendents norādījis, ka inovāciju 
projektam nav potenciāla radīt jaunas, ekonomiski pamatotas darba vietas un/vai 
palielināt nomaksāto nodokļu apmēru un/vai celt uzņēmuma produktivitāti.).”; 

1.6. izteikt 40.1.punktu šādā redakcijā: 
 “40.1. Pretendents ir komersants – jaunuzņēmums, kas uz Pieteikuma iesniegšanas 

brīdi reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem, 
vai ir saimnieciskās darbības veicējs, vai ir fiziska persona, kas ir gatava uzsākt 
komercdarbību un kas līdz līguma slēgšanas brīdim reģistrē uzņēmumu Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā vai reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs.”; 

1.7. izteikt 40.2.punktu šādā redakcijā: 
 “40.2. Pretendents darbojas vai plāno darboties Valmieras novadā (Pretendenta 

juridiskā adrese uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir reģistrēta Valmieras novadā), vai 
Pretendents sniedzis apliecinājumu, ka gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta 
piešķiršanu, uz līguma slēgšanas brīdi reģistrēs juridisko adresi Valmieras novadā, un 
Pretendents apliecina, ka veiks inovāciju izstrādi, testēšanu un/vai ieviešanu Valmieras 
novadā.”; 

1.8. papildināt Nolikumu ar 45.punktu šādā redakcijā: 
 “45. Konkurss tiek izsludināts reizi gadā. Komisijai ir tiesības izsludināt papildus 

uzsaukumu, ja pirmajā uzsaukumā netiek iztērēts viss pieejamais finansējums.”; 
1.9. papildināt Nolikumu ar 48.2.punktu šādā redakcijā: 
 “48.2. Startēt “ZĪLE INOVĀCIJĀM”  apakšprogrammā, ja iepriekšējā gadā veiksmīgi 

īstenojis projektu “ZĪLE STARTAM” apakšprogrammā. Šādā gadījumā Pretendenta 
iesniegtais projekts tiek vērtēts, ja atlicis Finansējums pēc citu projektu izvērtēšanas.”; 

1.10. papildināt Nolikumu ar 51.2.punktu šādā redakcijā: 
 “51.2. projekta prezentācija (sagatave pieejama: https://developvalmiera.lv/zile/).”; 
1.11. izteikt 56.punktu šādā redakcijā: 
 “56. Komisija izskatīšanai izvirzītos pieteikumus vērtē saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem 

attiecīgā Konkursa kvalitatīvā vērtējuma kritērijiem, mērķi un uzdevumu. Komisija aicina 
Pretendentus piedalīties Komisijas sēdē, sniedzot īsu izklāstu par projektu, tā mērķiem, 
sasniedzamajiem rezultātiem un projekta pienesumu Valmieras novada attīstībai.”; 

1.12. papildināt Nolikumu ar 65.punktu šādā redakcijā: 
 “65. Finansējuma saņēmējam projekta īstenošanas laikā un divus kalendāros gadus no 

līguma noslēgšanas brīža ir pienākums nodrošināt projekta mārketinga un  publicitātes 
pasākumus, kā arī sadarboties ar Pašvaldību, Aģentūru, Pašvaldības sadarbības 
partneriem un/vai medijiem Konkursa aktivitāšu atspoguļošanā. “; 

1.13. papildināt Nolikumu ar 66.punktu šādā redakcijā: 
“66. Projekta īstenošanas laikā Aģentūra sadarbībā ar Pašvaldību un citiem sadarbības 
partneriem īsteno dalībnieku apmācības, tīklošanās pasākumus un nepieciešamības 
gadījumā individuālas konsultācijas.  

1.14. izteikt 67.punktu šādā redakcijā: 
“67. Projekts ir jāīsteno tā pieteikumā paredzētajam mērķim un paredzētajā termiņā. 
Projekta īstenošanas gaitā jāiesniedz starpposma progresa ziņojums, ja par to saņemts 
uzaicinājums no Aģentūras vai Pašvaldības. Šādā gadījumā ziņojums iesniedzams 20 
(divdesmit) dienu laikā pēc saņemta uzaicinājuma. Gala atskaite par projekta norisi 
jāiesniedz Pašvaldībai un jāaizstāv Komisijā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 
paredzētā projekta īstenošanas beigu termiņa. Gala atskaites neiesniegšana var būt par 
pamatu iepriekš izsniegtā finansējuma atgriešanai Pašvaldībai.”; 

2. lēmums stājas spēkā 2023.gada 23.februārī. 
 

Pielikumā:  Valmieras novada uzņēmējdarbības atbalsta programmas “ZĪLE” nolikums uz 
11 lappusēm.  

 
 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 

https://developvalmiera.lv/zile/)

