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SĒDE SASAUKTA: 2014.gada  27. februārī   plkst. 9.00 

SĒDI SĀK : 2014.gada  27. februārī plkst. 9.00 
SĒDI VADA: Domes  priekšsēdētājas vietniece Dace Adiņa 

SĒDĒ PIEDALĀS: 
deputāti:   Velga Pavlovska, Raivo Altenburgs, Aigars Jakovels, Kaspars Leimanis, Raivis Pranis, Ēriks 

Strautiņš, Jānis Krūmiņš 

darbinieki:  izpilddirektors Pēteris Baranovskis,   galvenā grāmatvede Agija Līvmane, sabiedrisko attiecību 
speciāliste Baiba Rasa, Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, Viesatu 

pārvaldes vadītāja Vita Petrova  
žurnāliste: Liene Trēde 

SĒDĒ NEPIEDALĀS: Ligita Gintere / komandējumā  

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
 

DARBA KĀRTĪBĀ 
1. Par adreses piešķiršanu un iekļaušanu adrešu reģistrā  

2. Par jauna nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 90560030055 
3.  Par 2013. gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību 

4.  Par  2014. gada projektu konkursu „Darām paši” 

5. Par jauniešu biznesa projektu  konkursu „Esi uzņēmējs” 
6. Par Nolikuma Nr. 4 „Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem”  

apstiprināšanu  
7. Par Nolikuma  Nr. 5 „Par  finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu 

8. Par sociālās aprūpes un veselības pakalpojumu izmaksu segšanu  

9. Par Jaunpils novada izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem norēķiniem uz 01.01.2014. 
10. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 
11. Par atļauju Pēterim Baranovskim savienot  pašvaldības amatpersonas amatu  ar citu amatu 

12. Par atļauju Dacei Adiņai savienot pašvaldības amatpersonas amatu ar citu amatu 
13. Informatīvie jautājumi 

 

D.Adiņa ierosina darba kārtību papildināt ar jautājumu par projektu „Jauna sporta inventāra iegāde mācību 
priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Jaunpils vidusskolā”. 

Atklāti balsojot ar  7 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R.Pranis, 
Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Darba kārtību papildināt ar punktu Nr. 14. - Par projektu „Jauna sporta inventāra iegāde mācību 

priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Jaunpils vidusskolā”. 

 
1. Par adreses piešķiršanu un iekļaušanu adrešu reģistrā 

D.Adiņa 

Jautājums izskatīts 26.02.2014.Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm (D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R .Pranis, 

Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 14. projektu  „Par adreses piešķiršanu un iekļaušanu adrešu reģistrā” 
Pielikumā : lēmums uz 1 lp. 

 

 

 



  

2. Par jauna nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra 

apzīmējumu 90560030055 

D.Adiņa 

Jautājums izskatīts 26.02.2014.Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R.Pranis, 

Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma  Nr.15  projektu  „Par jauna nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar 
kadastra apzīmējumu 90560030055”. 

Pielikumā: lēmums  uz 1 lp. 
 

3. Par 2013. gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību 

V.Zīverte  
Jautājums izskatīts 12.02.2014. Attīstības komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R.Pranis, 

Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 16  projektu „Par 2013. gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību” 

Pielikumā: lēmums ar pielikumu uz 2 lp. 
 

4.  Par  2014. gada projektu konkursu „Darām paši” 

V.Zīverte 

Debatēs piedalās Ē.Strautiņš, R. Altenburgs, V.Pavlovska 
Jautājums izskatīts 12.02.2014. Attīstības komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R.Pranis, 
Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 17 projektu   „Par 2014. gada projektu konkursu „Darām paši”” 
Pielikumā : lēmums ar pielikumu  uz 5 lp. 

 

5. Par jauniešu biznesa projektu  konkursu „Esi uzņēmējs” 

V.Zīverte 
Jautājums izskatīts 12.02.2014. Attīstības komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R.Pranis, 
Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 18 projektu  „Par jauniešu biznesa projektu  konkursu „Esi uzņēmējs”” 

Pielikumā: lēmums ar pielikumu uz 8 lp. 
 

6. Par Nolikuma Nr. 4 „Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   vidusskolas pedagogiem un 

audzēkņiem”  apstiprināšanu 

D.Adiņa 
Debatēs: R. Altenburgs, K.Leimanis ,Ē.Strautiņš, A.Jakolvels, V.Pavlovska 

Jautājums izskatīts 05.02.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē   
Atklāti balsojot ar 1 balsi par  (R. Altenburgs) 3 balsīm pret ( D.Adiņa, V.Pavlovska,  K.Leimanis) 3 balsīm  

atturoties (A.Jakovels, R. Pranis, Ē.Strautiņš, Dome NOLEMJ:   

Neapstiprināt lēmuma Nr. 19   projektu „Par Nolikuma Nr. 4 „Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   
vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem” apstiprināšanu. 

Pielikumā: lēmums ar pielikumu  uz 3 lp. 

 

7. Par Nolikuma  Nr. 5 „Par  finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu 

D.Adiņa 

Jautājums izskatīts 05.02.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē   
Atklāti balsojot ar 7 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 

Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 20  projektu „ Par Nolikuma Nr. 5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu 
Jaunpils novada iedzīvotājiem”  apstiprināšanu. 

 Pielikumā: lēmums ar pielikumu uz 3 lp. 
 

8. Par sociālās aprūpes un veselības pakalpojumu izmaksu segšanu  

I.Lapiņa 

Jautājums izskatīts  26.02.2014. Finanšu komitejas sēdē  
Atklāti balsojot ar 7 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 



  

Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma  Nr. 21 projektu ” Par sociālās aprūpes un veselības pakalpojumu izmaksu 

segšanu.” 
Pielikumā: lēmums uz 1 lp. 

 

9. Par Jaunpils novada izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem norēķiniem uz 01.01.2014. 

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts  26.02.2014. Finanšu komitejas sēdē  

Atklāti balsojot ar 7 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 
Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.22 projektu „ Par Jaunpils novada izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem 
norēķiniem uz 01.01.2014.” 

Pielikumā : lēmums uz 1 lp 

 
10. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par grozījumiem 2014. gada 30.janvāra  

Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts  26.02.2014. Finanšu komitejas sēdē  
Plkst. 9.30 ierodas deputāts Jānis Krūmiņš 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 
Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 23 projektu Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par  grozījumiem 2014. 
gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.” ” 

Pielikumā: lēmums  ar pielikumu uz 2 lp. 

 
11. Par atļauju Pēterim Baranovskim 

 savienot  pašvaldības amatpersonas amatu  ar citu amatu 

D.Adiņa 
Jautājums izskatīts 26.02.2014.Finanšu komitejas sēdē 
Debatēs piedalās A.Jakovels, P.Baranovskis 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 
Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 24 projektu  „Par atļauju Pēterim Baranovskim savienot  pašvaldības 
amatpersonas amatu  ar citu amatu”. 

 

12. Par atļauju Dacei Adiņai  

savienot pašvaldības amatpersonas amatu ar citu amatu 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 26.02.2014.Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 

Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 25 projektu „ Par atļauju Dacei Adiņai  savienot  pašvaldības amatpersonas 
amatu  ar citu amatu”. 

13. Informatīvie jautājumi 

 
13.1. Izpilddirektora P.Baranovska informācija par paveikto starp Domes sēdēm: 

- uzsākti darbi skolas siltināšanā, ir notikusi pirmā darba sapulce, kurā tika precizēta kārtība, 

kā tiks organizēts darbs un veiktas atskaites par padarīto. 
- notikusi objekta apskates sapulce skolā ar pretendentiem, kas vēlas startēt izsludinātajā 

iepirkumā par skolas vienkāršoto telpu remontu. 
- skolas mēbeļu iepirkuma rezultāti (pēc zaudētāja ierosinājuma) tika skatīti IUB sēdē un ir 

saņemts IUB ieteikums veikt atkārtotu rezultātu izvērtēšanu. 
-  esam nosūtījuši vēstuli Latvijas Valsts Ceļi, Zviedru mūra īpašniekam un Kultūras un 

vēstures pieminekļu aizsardzības inspekcijai par slikto mūra stāvokli un pa ceļu braucošo smagsvara tehnikas 

radīto vibrāciju ietekmi uz pils, tilta un mūra stāvokli. Komisijas jau ir bijušas, gaidām secinājumus un 
ieteikumus.  

- turpinās darbi bīstamo, sauso un „nepareizās” vietās augošo koku izzāģēšanā, ko veic 
labiekārtošanas nodaļas darbinieki. 

- noslēgusies pieteikšanās Labiekārtošanas nodaļas vadītāja amatam, ir seši interesanti 

pretendenti ar kuriem plānojam tikties jau marta pirmajā nedēļā.  



  

- esam uzsākuši novada ceļu pavasara greiderēšanas darbus. 

-  LAD apstiprināja iesniegto projektu par meliorācijas sistēmu sakārtošanu un noteces 

regulēšanu Rūšu strautā.  
 

13.2. Sabiedrisko attiecību speciālistes Baibas Rasa Informācija par pašvaldības iesaistīšanos  projektā 
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana 

Jaunpils novada dome, sadarbojoties ar LPS, iesaistīsies projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 

pašvaldību veiktspējas uzlabošana”. Projektu īsteno LPS ar projekta partneriem Norvēģijas Vietējo  un 
reģionālās varas iestāžu asociāciju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru.  Projektā iesaistīsies 9 dažāda 

mēroga Latvijas pašvaldības,( Jaunpils, Amatas, Gulbenes, Mālpils, Preiļu, Skrundas ,Ventspils novadi, 
Ventspils un Valmieras pilsētas)  tās būs 1 Tīkla pilotpašvaldības, kuras projekta gaitā izveidos Pašvaldību 

mārketinga stratēģiju, izmantojot mācīties salīdzinot sistēmu (benchlearning). Tas kļūs par rīku pašvaldību 

veiktspējas uzlabošanai, iesaistot pašvaldību politiķus un darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā. Jāmin, 
ka Ventspils pilsēta šajā jomā ir ar pieredzi, jo viņiem ir jau savas pilsētas mārketinga stratēģija. Galvenais 

mācīties salīdzinot instruments ir pašvaldību sadarbības tīkli. Tiks vākti dažādi fakti un statistika, lai analizētu, 
apkopotu informāciju un izmantotu tālākā darbā-veidotu pašvaldības mārketinga stratēģiju, kas nostiprinās 

pašvaldības lietpratīgu pārvaldību ilgtermiņā. 
Projekta ietvaros Jaunpils ND apņemsies piedalīties plānošanas sanāksmēs, reģionālajās diskusijās, 

izveidot mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupu un izstrādāt mārketinga stratēģiju. 

Pašvaldībā tiks norīkots projekta eksperts vai eksperti, kurš pildīs projekta pilotpašvaldības eksperta 
pienākumus 2 gadu laikā kopumā- 1040 stundas. LPS atlīdzinās Jaunpils novada domei visus izdevumus 

eksperta algošanai t.sk.  arī darba devēja soc. iemaksas. 
Jaunpils ND nerodas finanšu zaudējumi, iesaistoties projektā, bet ieguvumu ir daudz! 

 

14.  Par projektu „Jauna sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta 

īstenošanai Jaunpils vidusskolā”. 
V.Zīverte 

Jautājums izskatīts 26.02.2014. Finanšu komitejas sēdē  
Debatēs: A.Jakovels 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm ( D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 

Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.26 projektu „Par projektu „Jauna sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta 

„Sports” standarta īstenošanai Jaunpils vidusskolā”. 
 

D.Adiņa paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti  

 
Sēdi beidz plkst. 10.00 

 
 

Sēdi vadīja               D.Adiņa 
 

Sēdi protokolēja          I.Lapsa 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



  

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

 

LĒMUMS Nr. 14 
Par adreses piešķiršanu un iekļaušanu adrešu reģistrā 

 
 

Jaunpils novadā 

2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2, 1. p.                                                           
 

 
Jaunpils novada dome 2014. gada 23. janvārī saņēma VZD Rīgas reģionālās nodaļas vēstuli, 

reģistrācijas Nr.2-04.1-R/66 „Par adrešu datu kārtošanu”, kurā lūdz piešķirt, precizēt adreses vai likvidēt 

adreses zemes vienībām un uz tās esošajām ēkām, jo uz vienas zemes vienības atrodas vairākas ēkas ar 
vienādām adresēm.  

Izvērtējot informāciju, dome konstatēja, ka uz zemes vienības “Draudzības”, zemes kadastra 

apzīmējums 90900020249 atrodas ēkas un ēkas daļas, kuras nav funkcionāli saistītas – daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja, pasts un veikals. Visām ēkām noteikta viena adrese, zemes īpašnieks ir Jaunpils novada 

dome, ēku daļas reģistrētas dažādās zemesgrāmatās. Pastam zemesgrāmatā nav norādīta domājamā daļa 
no zemes.  

Saskaņā ar VZD Rīgas reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04.1-R/66, 30.01.2013.Saistošiem 

noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu 1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11, 6.2, 12.14 punktiem, 28.punktu, 

atbilstoši Zemesgrāmatu datiem, NOLEMJ: 
1. Piešķirt SIA “Brūnis plus” piederošai reālai ēkas daļai (kadastra apzīmējums 90900249003003) 

adresi -  „Draudzības, Veikals”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142, īpašuma kadastra 

numurs 90909000026. 
2. Iekļaut adresi „Draudzības, Veikals”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142, adrešu 

reģistrā. 
3. Piešķirt Jaunpils novada domei piederošai ēkas daļai (kadastra apzīmējums 90900249003002) 

adresi -  „Draudzības, Pasts”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142, īpašuma kadastra numurs 

9090 900 0025. 
4. Iekļaut adresi „Draudzības, Pasts”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142, adrešu 

reģistrā. 
5. Noteikt, ka ēkas daļas „Draudzības, Pasts”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-31425, 

(kadastra apzīmējums 90900249003002) domājamā daļa no zemes ir 574/22834 no 7300 kvm. 

 

 
 

Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



  

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

 

 
LĒMUMS Nr. 15 

Par jauna nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 
90560030055 

 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2, 2. p.                                                           
  

 

Jaunpils novada dome 2014.gada 17.februārī saņēma A. L. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-11/131 
par jauna nosaukuma piešķiršanu neapbūvētam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 90560030055, 

platība 11,96 ha. 
Iepazīstoties ar lietu un ar to saistītiem apstākļiem, dome konstatēja, ka īpašums sastāv no vienas 

neapbūvētas zemes vienības bez nosaukuma, zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLMK 0101. Ar LR Centrālās zemes komisijas 19.09.2011.lēmumu 

Nr. 8114 A. L.i  tika atzītas īpašuma tiesības uz zemi Jaunpils pagastā 11,95 ha platībā, zemes kadastra 

apzīmējums 9056 003 0055, pēc uzmērīšanas zemes gabala kopplatība ir 11,96 ha, bijušais nosaukums 
„Sviļu pļavas”.  

Saskaņā ar zemes īpašnieces A. L. iesniegumu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
14.un 15.pantu, 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-

2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Administratīvā procesa likuma 

55.panta 1.punktu, NOLEMJ:  
Piešķirt A. L. nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 90560030055 („Sviļu pļavas”) jaunu 

nosaukumu ”Astras”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 90560030055, 
platība 11,96 ha, zemes lietošanas mērķis -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

NĪLM kods 0101. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, 

Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 

 
Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



  

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

 

 
LĒMUMS Nr. 16 

Par 2013. gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību 
 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,3. p.                                                           

 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 72. pantu, kurš nosaka kārtību kādā vietējās pašvaldības dome 

nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu un 12.02.2014. Attīstības 
komitejas lēmumu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Kārtību Nr. 1. „Par Jaunpils novada domes 2013.gada publiskā pārskata sagatavošanu”. 
2. Par atbildīgo personu 2013. gada publiskā pārskata sagatavošanā apstiprināt Attīstības nodaļas 

vadītāju Viju Zīverti. 
3. Publisko pārskatu sagatavot līdz 2014 .gada 1. jūnijam. 

 

Pielikumā: kārtība uz 1 lp. 
 

 
 

 

Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



  

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

KĀRTĪBA Nr. 1  
Par JAUNPILS NOVADA DOMES 2013. GADA PUBLISKĀ  GADA PĀRSKATA SAGATAVOŠANU  

 

2014. gada 27. februārī 
Atbildīgā par gada publiskā pārskata sagatavošanu: Vija Zīverte 

 
JAUNPILS NOVADA DOMES PUBLISKAJĀ PĀRSKATĀ  PAR 2013. GADU 

iekļaujamā informācija 
1. Jaunpils novada domes priekšsēdētājas uzruna  Ligita Gintere 

 

2. Jaunpils novads Vija Zīverte 

2.1. Novada teritorija  

2.2. Novada iedzīvotāji  

3. Jaunpils novada dome  Ita Lapsa 

3.1. Jaunpils novada domes sastāvs   

3.2. Jaunpils novada domes pārvalde  

3.3. Jaunpils novada domes iestādes un struktūrvienības   

3.4. Lietvedība  Žanete Barone 

3.5. Dzīvesvietas deklarācija  Dzidra Krastiņa 

3.6. Bāriņtiesa  Aija Labsvārde 

3.7 Jaunpils novada attīstības plānošana  Vija Zīverte 

3.8. ES realizējamie un īstenotie projekti  Vija Zīverte 

4. Jaunpils novada domes budžets  Agija Līvmane 

4.1. Pamatbudžeta izpilde 2012. – 2013.gadā un apstiprinātais 2014.gada 

budžets 

 

4.2. Speciālā budžeta izpilde 2012. – 2013.gadā un apstiprinātais 2014.gada 
budžets  

 

4.3. Pārskats par budžeta izpildi ziedojumiem un dāvinājumiem  

4.4. Jaunpils novada domes aizņēmumi un galvojumi   

4.5. Jaunpils novada domes debitoru, kreditoru parādi  

4.6. Jaunpils s kapitāla vērtība un paredzētās tā izmaiņas   

4.7. Jaunpils novada domes nekustamā īpašuma novērtējums  

5. Komunikācija ar iedzīvotājiem Baiba Rasa, Vija Zīverte 

6. Informācija par paveikto novadā 2012.gadā  

6.1 Izglītība Jānis Liepiņš 

6.1.1 Pirmsskolas, pamatizglītība un vidējā izglītība   

6.1.2 Profesionālās ievirzes un interešu izglītība  Irēna Martuzāne 

6.1.3 Neformālā izglītība  Andra Ķergalve 

6.2. Kultūra  Kristīne Liepiņa 

6.3. Sports Ainārs Plezers 

6.4. Sociālā palīdzība  Inita Lapiņa 

6.5. Sabiedriskā kārtība  Mārtiņš Knops 

6.6. Labiekārtošana (labiekārtošanas dienests) Lidija Pavlova 

6.7. Veselības aizsardzība (Jurģu feldšerpunkts) Inese Cine 

6.8. Tūrisms  Kristīne Liepiņa 

6.9. PSIA „Jaunpils KS” Guntis Jubiņš 

6.10. SIA „Jaunpils pils” Kristīne Liepiņa 

Pielikumi:  

Pielikums Nr.1 Jaunpils novada kopējā administratīvā struktūrshēma   

Pielikums Nr.2 Neatkarīgu revidentu ziņojums  

Pielikums Nr.3 201...gada ..._____ Domes sēdes lēmums „Par Jaunpils novada domes 
2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu” 

 

 
 
Priekšsēdētājas vietniece                   D.Adiņa 

 

 



  

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

 

 
LĒMUMS Nr. 17 

  Par  2014. gada projektu konkursu „Darām paši” 
 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,4. p.                                                           

 
 

Saskaņā ar 12.02.2014. Attīstības komitejas sēdes  lēmumu, NOLEMJ:  

1. Rīkot  2014.gada projektu konkursu „Darām paši”. 
2. Apstiprināt   Nolikumu Nr. 2 „Par 2014.gada projektu konkursu „Darām paši”. 

3. Apstiprināt  projekta konkursa   vērtēšanas   komisiju šādā sastāvā : Ligita Gintere,  Dzidra 
Krastiņa, Pēteris Baranovskis,  Agija Līvmane, Raivis Pranis . 

Pielikumā : nolikums uz 4 lp. 
 

 

Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



  

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 

 

 
NOLIKUMS NR.2 

„PAR  2014. GADA PROJEKTU KONKURSU” DARĀM PAŠI”” 
 

2014. gada 27. Februārī 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.  2014. gada projektu konkursu „Darām paši” (turpmāk – Konkurss; ID: 2014/JND) organizē Jaunpils 
novada domes Attīstības nodaļa (turpmāk – Dome), reģ. Nr. 90000064711, adrese – „Ērģelnieki”, Jaunpils 

pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.  
2. Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot vietējo 

dzīves kvalitāti.  

3. Konkursā var piedalīties:  
3.1. ikviena Jaunpils novadā reģistrēta biedrība un nodibinājums, kurš nokārtojis saistības par 

iepriekšējā gada projekta izpildi;  
3.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Jaunpils novadā.  

4. Viens pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu, bet atbalstīts var tikt ne  
vairāk kā viens projekts.  

5. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuāla vietējai 

sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērķauditorija netiek 
ierobežota: 

5.1. vides sakārtošana;  
5.2.iedzīvotāju līdzdalības veicināšana;  

5.3. ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izveide;  

5.4. esošo un jaunu aktīvās atpūtas vietu pilnveide;  
5.5. dažādu paaudžu un sabiedrības grupu sadarbība;  

5.6. izglītības un darba tirgus mērķtiecīga sadarbība; 
5.7. neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju grupām; 

5.8. novada mēroga sporta, kultūras u.c. veida pasākumu organizēšana u.c. 
6. Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:  

6.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā;  

6.2. tas stiprina vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti;  
6.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura;  

6.4. projekts tiek īstenots Jaunpils novada teritorijā vai mērķauditorija ir novada iedzīvotāji; 
6.5. prioritāte 2014.gada projektiem, kur ieguldījumi tiek veikti pašvaldības īpašumā un kuru 

piedāvātie risinājumi veicina Jaunpils novada svētku norisi. 

 
2. Projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumi 

7. Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. maijs– 2014. gada 20. novembris  
8. Viena projekta īstenošanai Domes  finansējums var būt līdz EUR 710,00; 

9.  No projekta  līdzekļiem nevar tikt finansētas projekta administratīvās izmaksas.  

10. Projektiem jāpiesaista līdzfinansējums un/vai pašieguldījums naudas, mantas vai brīvprātīgā darba veidā 
vismaz 20% apmērā no kopējām projekta izmaksām.  

11. Konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums –EUR 7114,00.  
12. Šī Konkursa finansējumu veido Jaunpils novada domes piešķīrums. 

 
3. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība 

13. Projekta pieteikums sastāv no šādām daļām:  

13.1. datorrakstā vai labi salasāmā rokrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapas (pēc Domes apstiprināta 
parauga);  

13.2. projekta vadītāja CV;  

 

 



  

13.3. apliecinājuma vēstules par līdzfinansējumu;  

13.4. citas informācijas, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu pievienot.  

14. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Jaunpils novada domes Attīstības nodaļā, 
un interneta mājas lapā www.jaunpils.lv sadaļā “Projekti”.  

15. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 10.aprīlis līdz plkst. 17:00.  
16. 13. punktā minētie dokumenti jāiesniedz 1 eksemplārā, nosūtot pa pastu (Jaunpils novada dome,  

„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 vai nogādājot personīgi Jaunpils novada 

domē Attīstības nodaļā.  
17. Projekta pieteikuma veidlapa (ar budžetu) jāiesniedz arī elektroniski, vai nu pievienojot pieteikumam 

disketē vai CD matricā, vai arī 15. punktā noteiktajā termiņā nosūtot uz e-pastu vija.ziverte@jaunpils.lv  
18. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejama šāda papildu informācija:  

18.1. konsultācijas un papildu informācija pa e-pastu vija.ziverte@jaunpils.lv vai pa tālruni 

63180960; 
18.2. informatīvs seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu 2014.gada 24. martā plkst. 17.00 

Jaunpils novada domes sēžu zālē; 
19. Iesniegtos pieteikumus un dokumentus Dome atpakaļ neizsniedz.  

 
4. Projektu izvērtēšanas kārtība un līgumu slēgšana 

20. Konkursa projektu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības, NVO un uzņēmēju pārstāvis izvērtē 

iesniegtos projektus atbilstoši Nolikumam.  
21.Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja izvērtēšanas sanāksmē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi. 

Vērtējumu par iesniegtajiem projektu pieteikumiem sniedz visi KOMISIJAS  locekļi (piedaloties sanāksmē, 
drukātā vēstulē vai pa e-pastu);  

22. VĒRTĒŠANAS  komisijas locekļi izvērtē projektus, piešķirot punktus pēc šādiem kritērijiem:  

22.1. projekta oriģinalitāte (10%),  
22.2. vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība (20%),  

22.3. projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanu (15%),  
22.4. projekta iesniedzēju pašu aktivitāte un motivācija (15%)  

22.5. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (10%),  
22.6. projekta atbilstība 2014.gada prioritātei (30%).  

23. Pieteikumu izvērtēšanas gaitā komisija personīgi tiksies ar daļu projektu iesniedzēju.  

24. Izvērtēšanas gaitā Dome var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju par projektu vai tā 
īstenotājiem.  

25. Biedrība izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar projekta iesniedzēju 
par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu Konkursā pieejamos līdzekļus.  

26. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2014. gada 20. aprīlim projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto 

e-pastu vai telefonu. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs pieejami arī interneta mājas lapā 
www.jaunpils.lv/projekti/ Darām paši. 

27. Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem Biedrība slēgs līgumu par projekta īstenošanu. Finansējums tiks 
ieskaitīts projekta īstenotāja bankas kontā 15 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas, ieskaitot 

finansējumu kā avansu biedrības bankas kontā. 

28. Par projekta īstenošanu projekta īstenotājam būs jāiesniedz Domes noteiktas formas saturiskā un finanšu 
atskaite, pievienojot grāmatvedības dokumentu kopijas.  

 
 

Priekšsēdētājas vietniece         D.Adiņa 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



  

Projekta pieteikuma veidlapa  
             2014. gada projektu konkursam  „Darām paši ”  
1. Projekta nosaukums 

 
 

 

2. Projekta iesniedzēja organizācija 

 

Biedrības nosaukums 

 

 

Pagasts  

Pasta adrese  

Kontakttālrunis  

E-pasts  

Reģistrācijas Nr.  

Bankas nosaukums, bankas kods  

Bankas norēķinu konts  

Organizācijas vadītāja vārds, 
uzvārds 

 

 

3. Projekta vadītājs (kontaktpersona) 

Vārds, uzvārds  

Amats organizācijā (ja ir)  

Kontakttālrunis  

E-pasts  

 

4. Situācijas apraksts (problēmas apraksts, projekta nepieciešamības pamatojums) 

(ne vairāk kā 1/3 lapa) 
 

 
5. Projekta mērķis (formulējiet projekta mērķi) 

 

 

 
6. Projekta uzdevumi (Norādiet, ko vēlaties sasniegt, īstenojot šo projektu. Nosauciet konkrētus uzdevumus, 
katru atsevišķi numurējot) 

 

 

 
7. Projekta aktivitātes (Nosauciet konkrēti, secīgi visas darbības un pasākumus, kas, kur, kad un kāpēc tiks 
veiktas projekta ietvaros. Katru atsevišķo pasākumu vai darbību numurējiet.) 

(ne vairāk kā 1 lapa) 
 

 

8. Projekta īstenošanas periods 

Projekta sākums 

(diena, mēnesis, gads) 

 Projekta nobeigums 

(diena, mēnesis, gads) 

 

 
9. Projekta aktivitāšu laika plānojums (Norādiet 7.punktā minēto pasākumu un aktivitāšu laika sadalījumu pa 
mēnešiem. Vajadzības gadījumā pievienojiet papildus rindas) 

Aktivitāte, pasākums 

Mēnesis 

05. 

2014 

06. 

2014 

07. 

2014 

08. 

2014 

09. 

2014 

10.   

2014 

       

       

       

 



  

10. Projekta dalībnieki un mērķauditorija, iedzīvotāju līdzdalība (aprakstiet, kuri iedzīvotāji piedalīsies 
projektā vai iegūs no tā; kā tiks veicināta plašāka iedzīvotāju loka iesaistīšana; vēlams norādīt arī konkrētus skaitļus) 

(ne vairāk kā 10 rindiņas) 

11. Projekta rezultāti (Skaitliskie rādītāji un kvalitatīvie rādītāji; aprakstiet, ko no šī projekta iegūs projekta 
mērķauditorija un jūsu organizācija; kas pēc projekta būs mainījies. Miniet konkrētus skaitļus) 

(ne vairāk kā 10 rindiņas) 
 

12. Projekta devums vietējai sabiedrībai (aprakstiet, ko no šī projekta un tā rezultātiem iegūs vietējās 
pašvaldības iedzīvotāji kopumā) 

(ne vairāk kā 10 rindiņas) 
 

13. Projekta atbilstība 2014.gada Nolikuma prioritātēm (aprakstiet, kā šī projekta īstenošana veicinās 
2014.gada Jaunpils novada svētku norisi ) 

(ne vairāk kā 10 rindiņas) 
 

 
14. Nepieciešamais finansējums (kopsavilkums) 

Jaunpils novada domei 

prasītais finansējums 

EUR % 

Līdzfinansējums EUR % (jābūt vismaz 20%) 

Kopā: EUR 100% 

 

Datums:  Vieta: Jaunpils 

Ar parakstu apliecinu, ka šajā projekta pieteikuma veidlapā un pievienotajā budžeta tabulā sniegtā 
informācija ir patiesa un ka mūsu organizācija/neformālā grupa ir gatava realizēt aprakstīto projektu, ja 

Konkursa komisija to atbalstīs finansēšanai: 
 

Organizācijas vadītājs:  /               / 

 (paraksts) (atšifrējums) 
Pieteikumam jāpievieno: 

1. apliecinājuma vēstule par līdzfinansējumu (ja tāds ir paredzēts); 

2. cita informācija, ko pieteicējs uzskata par svarīgu. 
 

Projekta 
iesniedzējs: 

 Projekta budžets  Programmas „Darām paši ” 2014. gada projektu 
konkursam 
 

Projekta 
nosaukums: 

 

 

15. Projekta budžets1 

Aktivitāte/ 

budžeta 
pozīcija 

Aprēķins/skaidrojums 

No Domes 
prasītais 

finansējums, 

LVL 

Līdz-

finansējums, 
LVL 

Līdzfinansējuma 

avots (“pašu 
finansējums” vai  

“cits finansētājs” (ja 

cits – norādīt 
finansētāju) 

     

     

Kopā: X   X 

Projekta kopējās 

izmaksas 

Jaunpils novada domes 

finansējums 

Biedrības līdzfinansējums 

   
 

Organizācijas vadītājs:  /   / 

 (paraksts) (atšifrējums) 

                                                 
1 Šī konkursa ietvaros vienam projektam no Jaunpils novada domes var saņemt līdz EUR 710. 



  

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

 

 
LĒMUMS Nr. 18 

Par jauniešu biznesa projektu  konkursu „Esi uzņēmējs” 
 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,5. p.                                                           

 
 

Pamatojoties uz Jaunpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcību „R.1.1. Atbalstīt 

jauniešu iniciatīvas”  un 12.02.2014. Attīstības komitejas sēdes  lēmumu, NOLEMJ:  
1. Rīkot Jauniešu biznesa plānu konkursu „Esi uzņēmējs” 

2. Apstiprināt Nolikumu Nr. 3 „Par Jaunpils novada jauniešu biznesa plāna konkursu „Esi 
uzņēmējs”.  

3. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā  sastāvā: Ligita Gintere, Pēteris Baranovskis, 
Vija Zīverte, Aigars Jakovels,  Kaspars Leimanis. 

4. Lēmuma projektu iesniegt Domei apstiprināšanai. 

 
Pielikumā: nolikums uz 7 lp. 

 
 

Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



  

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 

 

NOLIKUMS NR. 3 
Par jauniešu biznesa projektu konkursu  „Esi uzņēmējs” 

 
2014. gada 27. februārī 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada jaunieši vecumā no 18-35 gadiem var piedalīties 

projektu konkursā „Esi uzņēmējs”. 
1.2. Konkursu rīko Jaunpils novada dome, turpmāk tekstā – „Konkursa rīkotājs”. 

 Konkursa rīkotāja kontaktpersona: Jaunpils novada domes Attīstības un nodaļas vadītāja   Vija 
Zīverte, telefons 63180960, e-pasts: vija.ziverte@jaunpils.lv. 

1.3. Konkursa mērķis – veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa 

uzsākšanai. 
1.4. Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar Jaunpils novada domi par finansējuma 

saņemšanu komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai, turpmāk tekstā – „Līgums” 
1.5. Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums – EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti EUR). 

 
2. Konkursa izsludināšana 

2.1. Konkursa rīkotājs paziņojumu par tā izsludināšanu publicē interneta mājas lapā www.jaunpils.lv, 

laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.  
2.2. Paziņojumā tiek norādīta informācija par: 

2.2.1. konkursa rīkotāju; 
2.2.2. konkursa nosaukumu; 

2.2.3. konkursa pieteikumu iesniegšanas vietu; 

2.2.4. konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu; 
2.2.5. kontaktinformāciju. 

2.3. Ar konkursa nolikumu var iepazīties: 
2.3.1. interneta mājas lapā www.jaunpils.lv;  

2.3.2. Jaunpils novada domes Attīstības nodaļā;  
2.3.3. nosūtot pieprasījumu par papildus informāciju, kā arī neskaidros jautājumus uz e-pasta 

adresi: vija.ziverte@jaunpils.lv 

 
3. Pieteikuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

3.1. Pieteikums jāiesniedz līdz 2014.gada 10. aprīlim, plkst.17:00 Jaunpils novada domē, 
„Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils novadā, iesniedzot personīgi Jaunpils novada domes sekretārei, vai 

atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu (pasta zīmogs), vai ar kurjeru.  

3.2. Pieteikums nolikuma 3.1.punktā noteiktajā termiņā jāiesūta arī elektroniski uz e-pasta adresi: 
vija.ziverte@jaunpils.lv ar norādi „projektu konkursam”. 

3.3. Pieteikumi, kas iesniegti pēc nolikuma 3.1.punktā noteiktā termiņa netiks izskatīti un neatvērti 
nodoti atpakaļ konkursa pretendentiem. 

 

4. Pieteikuma noformēšana 
4.1. Pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē – 1 (vienā) eksemplārā. Uz aploksnes jābūt šādām 

norādēm: 
4.1.1. atzīme „Konkursam „Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”; 

4.1.2. informācija par pretendentu un kontaktadrese. 
4.2. konkursa pieteikumam ir šādas sastāvdaļas: 

4.2.1. aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (pielikumā); 

4.2.2. iesniedzēja dzīves un darba apraksts – CV. 
4.3. Konkursa pieteikuma veidlapa un tai pievienojamie dokumenti jāsagatavo datorrakstā un valsts 

valodā. 

 

 

http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpils.lv/
mailto:vija.ziverte@jaunpils.lv


  

 

5. Prasības pretendentiem 

5.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona – Jaunpils novadā dzīvesvietu deklarējis 
jaunietis vecumā no 18 līdz 35 gadiem. 

5.2. Pretendents nav īpašnieks jau esošam uzņēmumam, un/vai tam nepieder kapitāla daļas kādā 
citā uzņēmumā. 

 
6. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas 

6.1. Vienam konkursa uzvarētājam atbalsta summa nepārsniedz EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti 

euro). 
6.2. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi Jaunpils 

novada teritorijā, sākotnējiem ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos, kā arī 

nemateriāliem ieguldījumiem, saskaņā ar projekta tāmē plānotajām izmaksām: 
6.2.1. specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegādi; 

6.2.2. ārpakalpojumu izdevumiem: 
6.2.2.1. grāmatvedības izmaksām; 

6.2.2.2. juriskonsulta izmaksām; 

6.2.2.3. uzņēmuma reģistrācijas izmaksām; 
6.2.3. licenču iegādi; 

6.2.4. specifiska rakstura datorprogrammu iegādi; 
6.2.5. specifiska rakstura darbaspēka apmācību; 

6.2.6. preču zīmes reģistrāciju; 
6.2.7. telpu remontu izmaksām, ja ir noslēgts telpu nomas līgums vismaz uz 5 gadiem; 

6.2.8. patentu reģistrāciju Latvijas Republikas Patentu valdē; 

6.2.9. citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem konkursa vērtēšanas 
komisija, balsojot). 

6.3. Par neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas: 
6.3.1. izmaksas, kas radušās pirms līguma ar Jaunpils novada domi noslēgšanas;  

6.3.2. konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas; 

6.3.3. darba alga. 
6.4. Konkursa vērtēšanas komisija nepiešķir finansējumu, ja no konkursa pieteikuma izriet, ka 

iegādājamos pamatlīdzekļus, t.i., aprīkojumu un inventāru, un nemateriālās vērtības, paredzēts 
izmantot personīgiem nolūkiem. 

 
7. Vērtēšanas kritēriji 

7.1. Iesniegto pieteikumu vērtēšana notiek saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kur maksimāli 

iegūstamais punktu skaits – 50, sadalās šādi: 
7.1.1. komercdarbības projekta idejas oriģinalitātes novērtējums – 10 punkti; 

7.1.2. komercdarbības projekta novērtējums – 10 punkti; 
7.1.3. pašieguldījums projekta īstenošanā – 5 punkti; 

7.1.4. produkts/ pakalpojums (izaugsmes iespēja, cenu politika, tehnoloģiskie risinājumi, 

dzīvotspēja) – 15 punkti; 
7.1.5. plānotais finanšu stāvoklis (ieņēmumu ticamība, izmaksu sabalansētība) -10 punkti. 

 
8. Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu pasludināšana 

8.1. Konkursa vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtajiem pieteikumiem, nosaka laiku, kad 

pretendents klātienē sniegs savas biznesa idejas un plāna prezentāciju un atbildes uz 
konkursa komisijas uzdotajiem jautājumiem. 

8.2. Par konkursa uzvarētājiem pasludina konkursa pretendentus, kuru konkursa pieteikums pēc 
vērtēšanas kritērijiem saņēmis vislielāko šī nolikuma 7.1.punktā minēto punktu skaitu, bet ne 

mazāk kā pusi no noteiktā maksimālā punktu skaita. 
8.3. Ja nav iespējams noteikt precīzu konkursa pieteikumu vietu kārtību arī pēc 7.1. punktā 

norādītiem kritērijiem, tad par uzvarētāju lemj konkursa vērtēšanas komisija, balsojot. Ja 

balsošanā radies vienāds konkursa vērtēšanas komisijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās 
balss tiesības ir konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam. 

8.4. Konkursa vērtēšanas komisija lēmumu par konkursa rezultātiem pieņem ne vēlāk kā divdesmit 
darba dienu laikā pēc konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Lēmumu paziņo ne 

vēlāk kā piecu darba dienu laikā no rezultātu apstiprināšanas brīža. 

8.5. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums par konkursa rezultātiem tiek: 
8.5.1. publicēts interneta mājas lapā: www.jaunpils.lv;  

8.5.2. rakstiski paziņots visiem konkursa dalībniekiem, nosūtot vēstuli uz konkursa pieteikumā 

http://www.jaunpils.lv/


  

norādīto kontaktadresi; 

8.5.3. konkursa uzvarētājiem tiek nosūtīta vēstule ar uzaicinājumu slēgt Līgumu. 

8.6. Konkursa rīkotājs patur tiesības pirms Līguma noslēgšanas: 
8.6.1. pieprasīt no konkursa uzvarētāja papildus informāciju; 

8.6.2. pārcelt konkursa pieteikuma norādītās plānotās izmaksu pozīcijas starp atbalstāmajām un 
neatbalstāmajām izmaksām. 

8.7. Konkursa rīkotājs patur tiesības piešķirt veicināšanas balvas labāko  biznesa ideju autoriem. 

 
9. Finanšu piešķiršanas kārtība 

9.1. Konkursa uzvarētājam piešķirtā finansējuma atbalsta lielums tiek noteikts, pamatojoties uz 
konkursa pieteikumā iekļauto informāciju. 

9.2. Piešķirtā finansējuma izmaksa notiek divās daļās: 

9.2.1 avansa maksājums 80% apmērā no piešķirtā finansējuma – pēc Līguma parakstīšanas; 
9.2.2 20% apmērā no piešķirtā finansējuma – pēc atskaites iesniegšanas par avansa summas 

izlietojumu.  
9.3. Konkursa uzvarētājs finansējuma saņemšanai viena mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas 

noslēdz līgumu ar Domi, kurā norāda savu (komersanta) bankas norēķinu kontu. 
9.4. Konkursa rīkotājs patur tiesības samazināt izmaksājamo finansējuma summu, ja: 

9.4.1. finansējuma saņēmēja iesniegtajos izdevumus apliecinošajos dokumentos iekļautās 

summas nepamatoti pārsniedz tirgus cenas; 
9.4.2. finansējuma saņēmējs ir izlietojis mazāku finanšu līdzekļu apjomu, nekā norādīts Līgumā. 

9.5. Konkursa rīkotājs patur tiesības neizmaksāt piešķirto finansējumu, ja konkursa uzvarētājs: 
9.5.1. līdz noteiktā termiņa beigām, kas atrunāts 10.3 punktā, nav iesniedzis visus prasītos 

dokumentus; 

9.5.2. līdz 9.3 punktā noteiktā termiņa beigām nav noslēdzis Līgumu. 
9.6. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt atmaksāt izmaksāto finansējuma summu, ja atbalsta 

saņēmējs: 
9.6.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus atbilstoši līgumam; 

9.6.2. tam piešķirto finansējumu bez iepriekšējas saskaņošanas izlietojis citu mērķu 
sasniegšanai nekā norādīts līgumā ar Jaunpils novada domi; 

9.6.3. piešķirto finansējumu izlietojis personīgā labuma gūšanai, nevis komercdarbības 

uzsākšanai. 
9.7. Konkursa pretendentam ir pienākums ievērot šo konkursa nolikumu. Konkursa pretendentam 

projekta īstenošana jāuzsāk divu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Jaunpils novada 
domi, reģistrējoties komercreģistrā. 

 

10. Kontroles mehānisms 
10.1. Konkursa rīkotājs patur tiesības Līguma darbības laikā veikt pārbaudes finansējuma saņēmēja 

darbības vietā, lai pārliecinātos par: 
10.1.1. iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā; 

10.1.2. komercdarbības norisi. 

10.2. Komersants tiek uzraudzīts, un tā saimnieciskā darbība jānodrošina vismaz 3 gadus no līguma 
noslēgšanas brīža. Ja norādītājā laika periodā komersants saimniecisko darbību neveic, 

izlietotais finansējums jāatgriež Jaunpils  novada domei. 
10.3. Konkursa uzvarētājam uzraudzības perioda ietvaros 1 reizi pusgadā ir jāiesniedz Jaunpils  

novada domē attaisnojuma dokumentu kopijas, kas apliecina piešķirto līdzekļu izlietojumu 
atbilstoši plānotajiem mērķiem. 

 

11. Noslēguma jautājumi 
11.1. Persona, kura konkursa uzvarētāja vārdā paraksta Līgumu, ir personīgi materiāli atbildīga par 

finansējuma izlietojumu saskaņā ar Līgumam pievienoto izmaksu tāmi. 
 

 

 

Priekšsēdētājas vietniece                 D.Adiņa 
 



  

PIELIKUMS 

Jauniešu  biznesa  projektu konkursa 

“Esi uzņēmējs” nolikumam 
 

Jauniešu biznesa projektu  konkursa 
 

“Esi uzņēmējs!” 
 

PIETEIKUMA veidlapa 
 
Informācija par iesniedzēju  

Vārds, Uzvārds  

Personas kods  

Adrese  

Tālrunis  

E-pasts  

 
 
Informācija par plānoto komersantu – komersanta veids 
(atzīmēt ar X) 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību  

 

Individuālais komersants  

Cits ( norādīt)  

 
 
Pieteikuma veidlapai pievienots iesniedzēja dzīves un darba apraksts - CV. 
 
                                                       
Vārds, uzvārds  

 

 
Datums Paraksts 



  

1.Komercdarbības projekta apraksts 
 

1. Īss paredzētās komercdarbības apraksts 

 

 

 

2. Projekta mērķis(-i) 

 

 

 

3. Esošās situācijas apraksts 

(Kāpēc esošā tirgus situācija prasa jaunus risinājumus) 
 
 

 

4. Produktu/ pakalpojumu apraksts 

(Piedāvātās iespējas, cena, cenu veidošanas princips, salīdzinājums ar konkurentiem, izaugsmes 
iespējas) 
 
 

 

5. Īstenošanas vieta 

(Aprakstīt vietu, kur tiks veikta saimnieciskā darbība) 
 

 

 

6.Piegādātāju apraksts 

(Aprakstīt nepieciešamo preču/pakalpojumu piegādātājus, cenu aptaujas rezultāts ,pieredze) 
 

 

 

7. Noieta tirgus analīze 

(Esošā tirgus izpēte, apraksts, klienti, konkurenti) 
 
 

 

 

8. Pārdošanas plāns 

(Plānotā produkta/pakalpojuma virzība, reklāma) 
 
 

 

9. Darbinieki 

(Plānoto darbinieku skaits,to funkcijas)  
 

 

 

10. Esošas iestrādnes veiksmīgai projekta īstenošanai 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



  

2.Komercdarbības projekta finansiālās daļas apraksts 
1. Plānotās izmaksas 

Nr. p. k. Izmaksas 

Produkta/pakalpojuma nosaukums 

Laika posms 

No 
Mēnesis/gads 

Līdz 
Mēnesis/gads 

 

1. 

   

 

 
2. 

   

 

 

3. 

   

 

 
(...) 

   

 

2. Plānoto izmaksu tāme 

Projekta izmaksu pozīcijas Izmaksas 

bez PVN 
(LVL) 

ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS  

1.  

2.  

3.  

(...)  

I Kopējās projekta atbalstāmās izmaksas  

NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS  

1.  

2.  

3.  

(...)  

II Kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas  

III Kopējās projekta izmaksas (I+II)  

 
 

3. Finansēšanas plāns 

Finanšu avots Kopsumma (LVL) Procentdaļa (%) 

Privātie līdzekļi   

Pašvaldības finansējums    

Kredīts bankā   

Cits   

KOPĀ  100% 

 

 
 

 

 

 
 



  

 Naudas plūsmas aprēķins (detalizēts pa mēnešiem – vismaz 2 gadiem)    

    

 

Naudas plūsma pasākuma realizācijas laikā  

     

        

 
  

Kopā, 
EUR 1.mēn 2.mēn 3.mēn 4.mēn 5.mēn 6.mēn 7.mēn 8.mēn 9.mēn 10.mēn 11.mēn 12.mēn 

 Atlikums mēneša sākumā              

 Naudas līdzekļu ienākumi:              

 Ienākumi no komercdarbības 
darbības:              

 realizācija              

               

 Pakalpojumi               

 realizācija              

                

 Debitoru parādi              

 Kredīti              

 Citi naudas līdzekļu ienākumi              

 Kopējie naudas līdzekļu 
ienākumi               

 Naudas līdzekļu izdevumi:              

 Naudas līdzekļu izdevumi:              

 Telpu noma               

 Degviela un smērvielas              

 Darba alga un sociālās 
apdrošināšanas maksājumi              

 Elektroenerģija un kurināmais              

 Pakalpojumi -                         

 Kredītprocenti                        

 Īstermiņa kredīta atmaksa                        

 Ieguldījumi pamatlīdzekļos                        

 Nekustamā īpašuma nodoklis                          

 Telekomunikācijas pakalpojumi              

 Kopējie naudas līdzekļu izdevumi               
 Naudas līdzekļu atlikums               



  

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

 

 
LĒMUMS Nr. 19 

Par Nolikuma Nr. 4 „Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   vidusskolas pedagogiem un 
audzēkņiem”  apstiprināšanu 

 

Jaunpils novadā 
 

2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,6. p.                                                           
 

 

1. Neapstiprināt lēmuma projektu   „Par Nolikuma Nr. 4 „Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   
vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem” apstiprināšanu.  

2. Noteikumus nodot  precizēšanai Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejai . 
Pielikumā: Nolikuma projekts  uz 2 lp. 

 
 

Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



  

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

 

 
LĒMUMS Nr. 20 

Par Nolikuma  Nr. 5 „Par  finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu 
 

 

Jaunpils novadā 
 

2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,7. p.                                                           
 

 

Saskaņā ar  LR  likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, un 43.panta trešo daļu, NOLEMJ: 
Apstiprināt  Nolikumu  Nr.5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem”. 

Pielikumā Nolikums uz 2 lp. 
 

 
Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



  

 
JAUNPILS NOVADS 

JAUNPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000051932,  
„Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr. /fax 63107068, mob. tālr. 29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv 

 

 
NOLIKUMS  Nr.5 

„Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” 

 
2014. gada 27.februārī 

 
Izdoti saskaņā ar  LR  likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, un 43.panta trešo daļu  

 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Nolikums Nr.5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” , turpmāk Nolikums, 

nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada pašvaldība finansiāli atbalsta Jaunpils  novada iedzīvotājus.  

2. Nolikuma nosacījumu izpildei  deleģēts  Sociālais dienests, kura budžetā ir ieplānots nepieciešamais  
finansējums. 

3. Šis Nolikums reglamentē finansiālā atbalsta piešķiršanu fiziskajām personām, kuras atbilst šādiem 
kritērijiem: 

3.1.  Fiziskā persona nesastāv darba attiecībās ar Jaunpils novada pašvaldību; 
3.2. Fiziskās personas – jaundzimušā bērna (II nodaļā minētās personas), mirušās personas (III. 

nodaļā minētās personas) , represētās personas un pieaugušie invalīdi, kuru  dzīvesvieta deklarēta Jaunpils  

novada administratīvajā teritorijā. 
3.3. Fiziskā  persona iesniegusi  šajā Nolikumā norādītos dokumentus, kas apliecina personas 

tiesības saņemt finansiālu atbalstu. 
4. Lēmumu par finansiālā atbalsta  piešķiršanu šī Nolikuma II., III. nodaļās noteiktajos gadījumos pieņem 

Sociālais dienests.  

5. Finansiālo atbalstu  (IV. nodaļa) piešķir, saskaņā ar Sociālā dienesta iesniegtajiem sarakstiem, kurus 
apstiprina Domes priekšsēdētājs. 

6. Finansiālo atbalstu pēc personas izvēles izmaksā skaidrā naudā Jaunpils  novada pašvaldības  kasē, vai 
bezskaidras naudas norēķina veidā ar pārskaitījumu uz personas norādīto bankas kontu. 

7. Šis Nolikums paredz finansiālo atbalstu sakarā ar : 
7.1.  bērna piedzimšanu; 

7.2. fiziskās personas nāvi. 

7.3. svētku un  atceres dienām. 
 

II. FINANSIĀLAIS ATBALSTS  SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU 
8. Finansiālais atbalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu, EUR 75,00 ( septiņdesmit pieci euro) par vienu 

bērnu. 

9. Finansiālo atbalstu   piešķir, sakarā ar  bērna piedzimšanu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jaunpils  
novada administratīvajā teritorijā. 

10. Tiesības saņemt finansiālo atbalstu , sakarā ar bērna piedzimšanu, ir šādām personām: 
10.1. vienam no bērna vecākiem (ja kompensāciju pieprasa abi vecāki, pašvaldība apmierina tā 

vecāka pieprasījumu, kura dzīvesvieta deklarēta Jaunpils novadā, bet, ja abi vecāki atbilst šim kritērijam, tad 

apmierina pirmo iesniegto pieprasījumu); 
10.2. bērna aizbildnim. 

11. Lai saņemtu finansiālo atbalstu. sakarā ar bērna piedzimšanu, persona trīs mēnešu laikā no bērna 
piedzimšanas dienas iesniedz  Sociālajā dienestā šādus dokumentus: 

11.1. iesniegumu ar lūgumu piešķirt kompensāciju sakarā ar bērna piedzimšanu;  

11.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; 



  

11.3. Bāriņtiesas lēmumu par personas iecelšanu par bērna aizbildni, ja kompensāciju pieprasa 

bērna aizbildnis; 

11.4. Ja  finansiālo atbalstu par bērna piedzimšanu pieprasa ģimenē, kurā viens no vecākiem  nav 
deklarēts Jaunpils novada administratīvajā teritorijā, jāiesniedz izziņa , kas apliecina, ka šī persona nav 

saņēmusi kompensāciju sakarā ar bērna piedzimšanu šajā pašvaldībā. 
12. Finansiālo atbalstu, sakarā ar bērna piedzimšanu, netiek piešķirts gadījumā, ja bērns ievietots valsts 

sociālās aprūpes iestādē. 

13.  Informāciju par bērna deklarēto dzīves vietu Sociālais dienests  iegūst no iedzīvotāju reģistra. 
 

III.  FINANSIĀLAIS ATBALSTS  SAKARĀ AR PERSONAS NĀVI 
14. Finansiālais atbalsts,  sakarā ar personas nāvi, noteikts EUR  75,00 (septiņdesmit pieci euro). 

15. Tiesības saņemt finansiālo atbalstu, sakarā ar personas nāvi ir personai: 

15.1. kura ir mirušās personas radinieks vai laulātais, kā arī adoptētais vai adoptētājs, aizbildnis, 
aizgādnis; 

15.2. kura uzņēmusies organizēt mirušās personas apbedīšanu. 
16. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, sakarā ar personas nāvi, persona mēneša laikā no personas nāves 

dienas iesniedz  Sociālajā dienestā šādus dokumentus: 

16.1. iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansiālo atbalstu , sakarā ar personas nāvi;  
16.2. personas miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; 

16.3. dokumentu, kas apliecina personas, kura pieprasa finansiālo atbalstu, radniecību   ar mirušo 
personu vai adoptētā, adoptētāja, aizbildņa, aizgādņa statusu attiecībā pret mirušo personu. 

17. Ja persona, kura pieprasa finansiālo atbalstu, sakarā ar personas nāvi, neatbilst šo noteikumu 15.1. 
punkta prasībām, tai ir tiesības saņemt kompensāciju tikai gadījumā, ja tā dokumentāli pierāda, ka ir veikusi 

personas apbedīšanu par saviem finanšu līdzekļiem. 

18. Informāciju  par mirušās personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu un personu, kura pieprasa 
kompensāciju  iegūst no iedzīvotāju reģistra. 

 

IV. FINANSIĀLAIS ATBALSTS  SVĒTKU, ATCERES UN ATZĪMĒJAMĀS DIENĀS 
19. Politiski represētajām personām LR proklamēšanas gadadienās piešķir finansiālo atbalstu EUR 30,00 ( 

trīsdesmit euro) , saskaņā ar  represēto personu sarakstiem.  
20. Pieaugušajiem invalīdiem Ziemassvētkos piešķir finansiālo atbalstu EUR 25,00 ( divdesmit pieci euro), 

pamatojoties uz  invaliditātes apliecībām.  
21. Informāciju par politiski represēto personu un invalīdu  deklarētajām dzīves vietām iegūst no iedzīvotāju 

reģistra. 

V.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
22. Šis  Nolikums stājas spēkā  nākamajā dienā pēc apstiprināšanas Domes sēdē. 

 
 

Priekšsēdētājas vietniece         D.Adiņa 
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LĒMUMS Nr. 21 

Par sociālās aprūpes un veselības pakalpojumu izmaksu segšanu  

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,8. p.                                                           

 
 

Ierobežotas pieejamības 
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LĒMUMS Nr. 22 
Par Jaunpils novada izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem norēķiniem uz 01.01.2014. 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,9. p.                                                           

 
 

Pamatojoties uz MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā veicami savstarpējie norēķini 
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" un saskaņā ar Jaunpils novada 

domes 30.01.2014. pieņemtajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 
2014.gadam", NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Jaunpils vidusskolas izdevumu tāmi EUR 252 010,00 (divi simti piecdesmit divi tūkstoši 

desmit eiro) un noteikt uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī EUR 71,68 (Septiņdesmit viens euro 
68 euro centi). 

2. Apstiprināt PII Zemenīte izdevumu tāmi EUR 45 005,00 (četrdesmit pieci tūkstoši pieci euro) un 
noteikt uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī EUR 117,20 (viens simts septiņpadsmit euro 20 euro 

centi. 

Jaunpils novada izglītības iestāžu izdevumi savstarpējiem norēķiniem no 01.01.2014. 
EKK Rādītājs Jaunpils 

vidusskola 

PII Zemenīte 

1100 Atalgojums 78976 26750 

1200 D.D. VSA obligātās iemaksas 18631 6310 

2100 Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 

676 0 

2200 Pakalpojumi 75569 7641 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000 

72254 4162 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 213 0 

5233 Bibliotēku krājumi 5691 142 

 kopā 252010 45005 

 Audzēkņu skaits 01.01.2014. 293 32 

 Izmaksas uz vienu audzēkni gadā EUR 860,10 1406,41 

 Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī 
EUR 

71,68 117,20 

 Valsts budžeta līdzekļi   

 Mērķdotācija pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai, VSAOI  

244119 0 

 Dotācija 1.un 2.klašu skolēnu 

ēdināšanai 

14712 0 

 Dotācija mācību grāmatu iegādei 5614 0 

 

 
Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 
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LĒMUMS Nr. 23 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par grozījumiem 2014. gada 30.janvāra  
Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,10. p.                                                           

 
 

Saskaņā ar   likuma „Par pašvaldībām”  46. pantu   un likuma „Par  pašvaldību  budžetiem” 16. panta  

pirmo daļu, NOLEMJ: 
 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra ”Saistošajos 

noteikumus Nr. 1  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014. gadam ”. 
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to parakstīšanas. 

4. Saistošos noteikumus publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lp. 
 

 
 

Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 
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JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2 
„ Par grozījumiem  2014.gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos   

Nr.13  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” 
 

Jaunpils  novadā      
2014. gada 27. februārī 

 
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  46 .pantu   un likumu „Par  pašvaldību  budžetiem” 
16. panta pirmo daļu 

 
2014. gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils pašvaldības budžeta noteikumi 

2014.gadam” izdarīt šādus grozījumus: 

 

 
1. Palielināt ieņēmumus: 

 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie 
valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

5614,- Dotācija mācību 
līdzekļu un mācību 

literatūras iegādei  

 
2. Ieņēmumus novirzīt: 

 

5200 Pamatlīdzekļi 5614,- Vidussk. 

 

 

 
Priekšsēdētājas vietniece         D.Adiņa 
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LĒMUMS Nr. 24 

Par atļauju Pēterim Baranovskim 

 savienot  pašvaldības amatpersonas amatu  ar citu amatu 

 
Jaunpils novadā 
2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,11. p.                                                           

 
 

2014.gada 23.janvārī Jaunpils novada dome  saņēma Jaunpils novada domes izpilddirektora Pētera Baranovska 
iesniegumu, kurā tiek lūgts, paralēli izpilddirektora amatam, atļaut turpināt ieņemt valdes locekļa amatu mednieku 
biedrībā „Jaunpils”, reģ. Nr.  40008010721, juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145 (turpmāk 
tekstā – Biedrība) un darbību Pēterim Baranovskim piederošajā zemnieku saimniecībā „Mārsili”, reģ. Nr. 49201002944 , 
(turpmāk tekstā – Zemnieku saimniecība). 

Izskatot iesniegumu, Jaunpils novada dome konstatē, ka Pēteris Baranovskis vienlaicīgi ieņem arī šādus amatus: 
Būvvaldes loceklis, Administratīvo aktu strīdus komisijas loceklis, Iepirkumu komisijas  priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvokļu 
komisijas loceklis, Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas loceklis, Nekustamo īpašumu izsoles komisijas loceklis. 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā – Likums) 7.pants 
nosaka speciālos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus. Likuma piektā daļā uzskaitīts ar kādiem 
amatiem pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības savienot valsts amatpersonas amatu. Nepārprotami Likuma 7.panta 
piektās daļas 2.punktā, noteikts, ka ir atļauts savienot ar amatu biedrībā. 

Likuma 7.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldību izpilddirektoriem ir atļauts savienot valsts amatpersonas 
amatu tikai ar šajā daļā uzskaitītajiem amatiem, ņemot vērā arī turpmāko daļu noteikumus.  

Likuma 7.panta desmitā daļa nosaka, ka izpilddirektoram ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar 
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar 
likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šīs darbības ietvaros tiek gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās 

ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma vai prakses ārsta profesionālās darbības. Pēteris Baranovskis ir 
sniedzis informāciju, ka Zemnieku saimniecība ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja un zemnieku saimniecības 
saimnieciskā darbība atbilst Likuma 7.panta desmitā daļā minētajai atļautajai darbībai , līdz ar ko ir atļaujama šāda 
amata savienošana.  

Likuma 6.panta pirmā daļa noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu 
amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts 
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Attiecībā uz izpilddirektora, Būvvaldes locekļa, Administratīvo aktu 
strīdus komisijas locekļa, Iepirkumu komisijas  priekšsēdētāja vietnieka, Dzīvokļu komisijas locekļa, Nekustamo īpašumu 
vērtēšanas komisijas locekļa, Nekustamo īpašumu izsoles komisijas locekļa amatu apvienošanu Dome ierobežojumus 
nekonstatē.  Tāpat Dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo daļu, 
7.panta piekto daļu, piektās daļas 2.punktu un desmito daļu, 8.panta pirmo un otro daļu, 8.1.pantu,   NOLEMJ: 

1. atļaut Pēterim Baranovskim savienot pašvaldības izpilddirektora amatu ar valdes locekļa amatu 
Mednieku biedrībā „Jaunpils”, reģistrācijas numurs: 40008010721, amatu zemnieku saimniecībā „Mārsili”, reģistrācijas 
numurs: 49201002944, Būvvaldes locekļa amatu, Administratīvo aktu strīdus komisijas locekļa amatu, Iepirkumu 

komisijas  priekšsēdētāja vietnieka amatu, Dzīvokļu komisijas locekļa amatu, Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 
locekļa amatu, un Nekustamo īpašumu izsoles komisijas locekļa amatu; 

2. uzdot Pēterim Baranovskim, ja, pildot šajā lēmumā minētos amatus, kuru savienošanai dota atļauja, 
izveidosies situācija, ka ir iespējams interešu konflikts, neiesaistīties šāda veida lēmuma pieņemšanā un ziņot par 
radušos situāciju Pašvaldības domes priekšsēdētājai. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu adresātam ir 
tiesības apstrīdēt Jaunpils novada domē („Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145) viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 
Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 
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LĒMUMS Nr. 25 

Par atļauju Dacei Adiņai  
savienot pašvaldības amatpersonas amatu ar citu amatu 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,12. p.                                                           

 
2014.gada 23.janvārī Jaunpils novada dome ir saņēmusi Jaunpils novada domes deputātes un 

domes priekšsēdētājas vietnieces Daces Adiņas iesniegumu, kurā informē, ka paralēli deputātes amatam 

Dace Adiņa strādā arī par skolotāju Jaunpils vidusskolā, kā arī Jaunpils novada domes sociālajā dienestā par 
sociālo darbinieci darbam ar ģimenēm un bērniem un ir valdes priekšsēdētāja biedrībā „Levestes spicie”, 

reģ.Nr. 40008063216, juridiskā adrese: „Leveste”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 (turpmāk 
tekstā – Biedrība). 

Izskatot iesniegumu, Jaunpils novada dome konstatē, ka Dace Adiņa Jaunpils novada domē 
(turpmāk tekstā – Dome) pilda arī deputātes pienākumus un administratīvās komisijas locekles amatus, kā 

arī  Biedrības „Sports klubs „Jaunpils”” valdes locekles amatu 

Saskaņā ar Likuma 6.panta otro daļu valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts 
amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai 

pašvaldības institūcijās. Pašvaldības deputāts saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas 15.punktu ir valsts 
amatpersona, tāpat arī domes priekšsēdētāja vietnieks (Likuma 4.panta pirmās daļas 14.punkts). Saskaņā ar 

Jaunpils novada pašvaldības „Sociālā dienesta” nolikuma 1.punktu sociālais dienests ir Domes pārraudzībā 

esoša pašvaldības iestāde, tāpat arī Jaunpils vidusskola ir pašvaldības iestāde. Likuma 6.panta otrā daļa arī 
nosaka, ka „par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla 

sportista un radošais darbs.” Tātad secināms, ka Dace Adiņa ieņem pieļaujamu citu algotu amatu 
pašvaldības institūcijas daudzumu.  

Amatu savienošanas ierobežojumus deputāta amata savienošanai ar citu amatu, kas minēti likuma 
„Par pašvaldībām” 38. panta otrā daļā, Dome nekonstatē. Tāpat Dome nekonstatē ierobežojumus Dacei 

Adiņai ieņemt administratīvās komisijas locekles amatus un valdes priekšsēdētājas  amatu Biedrībā „Levestes 

Spicie” un valdes locekles amatu  Biedrībā „Sports klubs „Jaunpils””. Izskatot Daces Adiņas iesniegumu, 
Dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai 

saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otro 

daļu, likuma „Par pašvaldībām” 38. panta otro daļu , NOLEMJ: 

1. atļaut Dacei Adiņai savienot deputātes, domes priekšsēdētājas vietnieces, sociālās darbinieces 
darbam ar ģimenēm un bērniem, pedagoga, administratīvās komisijas locekļa,  Biedrības „Levestes Spicie” 

valdes priekšsēdētāja un Biedrības „Sports klubs „Jaunpils”” valdes locekles amatus.  
2. uzdot Dacei Adiņai, ja, pildot šajā lēmumā minētos amatus, kuru savienošanai dota atļauja, 

izveidosies situācija, ka ir iespējams interešu konflikts, neiesaistīties šāda veida lēmuma pieņemšanā un ziņot 

par radušos situāciju Pašvaldības domes priekšsēdētājai. 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu 

adresātam ir tiesības apstrīdēt Jaunpils novada domē („Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-
3145) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

 

Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 
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LĒMUMS Nr. 26 

  Par projektu „Jauna sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta 
īstenošanai Jaunpils vidusskolā”. 

 

Jaunpils novadā 
 

2014.gada  27. februārī Protokols   Nr.2,14. p.                                                           
 

 

 
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr. 500 „Par izglītības 

un zinātnes ministrijas 2014.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.09.00 
„Sporta federācijas un sporta pasākumu” līdzekļu sadalījumu, izsludināts projektu konkurss „Sporta inventāra 

iegāde vispārējās izglītības iestādēs.” Konkursa atbalstāmās aktivitātes – attiecīgā vispārīgās izglītības posma 
prasībām (standartam/vadlīnijām) atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei 

nepieciešama inventāra un aprīkojuma iegāde. Atbalsta intensitāte ir 50 % apmērā no projekta kopējās 

attiecināmo izmaksu summas. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas EUR 4246 ar PNV 21%.  
NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta pieteikumu „Jauna sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” 
projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs.”   

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 51% , t.i. EUR 2169,00 (divi tūkstoši viens simts 

sešdesmit deviņi euro) ar PVN 21%  no Attīstības nodaļas budžeta līdzekļiem 
 

 
 

Priekšsēdētājas vietniece        D.Adiņa 

 

 

 


