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DOMES SĒDE 
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  27 martā                                                                         Nr.3                                                           

 
SĒDE SASAUKTA: 2014.gada 27 martā   plkst. 9.00 

SĒDI SĀK : 2014.gada  27.martā plkst. plkst. 9.00 
SĒDI VADA: Domes  priekšsēdētāja L.Gintere 

SĒDĒ PIEDALĀS: 
deputāti: Raivo Altenburgs, Dace Adiņa, 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, juridiskais konsultants Juris Valters, SIA 

„Jaunpils pils” valdes locekle Kristīne Liepiņa 
žurnāliste: Liene Trēde 

SĒDĒ NEPIEDALĀS: Velga Pavlovska / komandējumā  

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Par SIA „Jaunpils Pils” valdes locekļa maiņu 
2. Par  D. Osītes  atbrīvošanu no p/a „Jaunpils” direktores amata  

3. Par grozījumiem 29.05.2013. Domes sēdes Nr. 5 lēmumā Nr. 8 „Par p/a „Jaunpils” direktora pienākumu  
izpildītāju 

4. Par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību  projekta attīstīšanai 

5. Par   amata vietu „Jaunatnes lietu speciālists” Jaunpils   novada pašvaldībā   
6. Par amata vietu „Mazpulka vadītājs” 

7. Par grozījumiem Jaunpils novada Domes  2014. gada 30. janvāra Domes sēdes Nr. 1 lēmumā Nr. 3 „Par 
novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām” 
8. Par automašīnas   NISSAN PATHFINDER FE 54  2014. gada 13. marta izsoles rezultātu  apstiprināšanu 

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

10. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Latviešu tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju 
kolektīvam, kultūras mantojuma saglabāšanai Jaunpils novadā” realizācijai 

11. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta "Jaunpils vidusskolas telpu vienkāršotā renovācija” 
realizācijai 

12. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta "Mēbeļu piegāde Jaunpils vidusskolas vajadzībām” 
realizācijai 
13. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 

14. Par Nolikumu  Nr. 4 „Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem”  

15. Par   piedalīšanos starptautiskā  New Castle  asociācijas kongresā Nove Hrady, Čehijas republikā 

16. Informatīvie jautājumi: izpilddirektora ziņojums par  paveikto darbu starp Domes sēdēm  

 

 

1. Par SIA „Jaunpils Pils” valdes locekļu maiņu  

L.Gintere 

Uzaicinātā persona K.Liepiņa 
Jautājums izskatīts 19.03.2014.Finanšu komitejā 

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

Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.27  „Par SIA „Jaunpils Pils” valdes locekļu maiņu” projektu. 

 

 



2. Par  D. Osītes  atbrīvošanu no p/a „Jaunpils” direktores amata 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 19.03.2014.Finanšu komitejā 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.28  „Par  D. Osītes  atbrīvošanu no p/a „Jaunpils” direktores amata” projektu. 

 
3. Par grozījumiem 29.05.2013. Domes sēdes Nr. 5 lēmumā Nr. 8 „Par p/a „Jaunpils” direktora 

pienākumu  izpildītāju 

L.Gintere 
Uzaicinātā persona K.Liepiņa 

Jautājums izskatīts 19.03.2014.Finanšu komitejā  
Atklāti balsojot ar 7 balsīm (L.Gintere, D.Adiņa,  R.Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R.Pranis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr. 29  „Par grozījumiem 29.05.2013. Domes sēdes Nr. 5 lēmumā Nr. 8 „Par p/a 
„Jaunpils” direktora pienākumu  izpildītāju” projektu. 

 
4. Par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību  projekta attīstīšanai 

L.Gintere 

V.Zīverte 
Jautājums  izskatīts 12.03.2014. Attīstības  un  19.03.2014. Finanšu komitejā 
Debatēs piedalās K.Leimanis, A.Jakovels 

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

Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 30  „Par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību  projekta attīstīšanai” 

projektu. 

 
5. Par   amata vietu „Jaunatnes lietu speciālists” Jaunpils   novada pašvaldībā   

L.Gintere 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 05.03.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu un 19.03.2014.  Finanšu komitejā 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.31 „Par jaunu  amata vietu „Jaunatnes lietu speciālists” Jaunpils   novada 
pašvaldībā”    projektu. 

6. Par  amata vietu  „Mazpulka vadītājs” 

L.Gintere 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 05.03.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu  

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

Ē.Strautiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.32  „Par amata vietu „Mazpulka vadītājs” projektu . 

 
7. Par grozījumiem Jaunpils novada Domes  2014. gada 30. janvāra Domes sēdes Nr. 1 lēmumā 

Nr. 3 „Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām” 

L.Gintere 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 05.03.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu un 19.03.2014.  Finanšu komitejā 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 33 „Par grozījumiem Jaunpils novada Domes  2014. gada 30. janvāra Domes 
sēdes Nr. 1 lēmumā Nr. 3 „Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām” projektu. 

 

Ierodas deputāts J.Krūmiņš 
 

8. Par automašīnas  NISSAN PATHFINDER FE 54  2014. gada 13. marta 
izsoles rezultātu   apstiprināšanu 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 19.03.2014.  Finanšu komitejā 



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

Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.34 „Par automašīnas  NISSAN PATHFINDER FE 54  2014. gada 13. marta 

izsoles rezultātu   apstiprināšanu” projektu. 

 
 

9. Par Jaunpils novada izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem norēķiniem  

uz 01.01.2014. 

L.Gintere 
A.Līvmane 

Jautājums izskatīts 19.03.2014.  Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm (.Gintere, D.Adiņa,  R. Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 

Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ: 
 Apstiprināt  lēmuma Nr. 35 „Par Jaunpils novada izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem 

norēķiniem uz 01.01.2014.” projektu. 

 
10. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Latviešu tautas tērpu iegāde vidējās 

paaudzes deju kolektīvam, kultūras mantojuma saglabāšanai Jaunpils novadā” realizācijai 

L.Gintere 
A.Līvmane 

Jautājums izskatīts 19.03.2014.  Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm (.Gintere, D.Adiņa,  R. Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr. 36  „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Latviešu tautas tērpu 
iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam, kultūras mantojuma saglabāšanai Jaunpils novadā” realizācijai”                    

projektu. 

 
11. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jaunpils vidusskolas telpu vienkāršotā 

renovācija” realizācijai 
L.Gintere 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 19.03.2014.  Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm (.Gintere, D.Adiņa,  R. Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 

Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.37  „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jaunpils vidusskolas telpu 

vienkāršotā renovācija” realizācijai” projektu. 
 

12. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Mēbeļu piegāde Jaunpils vidusskolas 

vajadzībām” realizācijai 
L.Gintere 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 19.03.2014.  Finanšu komitejā 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.38 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Mēbeļu piegāde Jaunpils 

vidusskolas vajadzībām” realizācijai” projektu. 

 
13. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  

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

L.Gintere 

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts 19.03.2014.  Finanšu komitejā 

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

 Apstiprināt lēmuma Nr. 39 „ Par Saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par grozījumiem 2014. gada 30. 

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

 



14. Par Nolikumu  Nr. 4 „Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   vidusskolas pedagogiem un 

audzēkņiem” 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 05.03.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā un 19.03.2014. Finanšu 
komitejā 

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

Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš)  par, pret nav , atturas nav  , Dome, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.40  Par Nolikumu  Nr. 4 „Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   vidusskolas 

pedagogiem un audzēkņiem”   projektu. 
 

15. Par   piedalīšanos starptautiskā  New Castle  asociācijas kongresā  

Nove Hrady, Čehijas republika 

L.Gintere 
B.Rasa 

Debatēs: K.Leimanis, A.Jakovels, V.Zīverte, Ē.Strautiņš, R.Altenburgs 
Atklāti balsojot ar 6   balsīm (.Gintere, D.Adiņa,  R. Altenburgs, A.Jakovels, K.Leimanis, R. Pranis, 

Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš) ) par,  1  balsij (A.Jakovels) pret, 1 balsij ( Ē.Strautiņš) atturoties   , Dome, NOLEMJ: 
 Apstiprināt  lēmuma Nr.41  „Par   piedalīšanos starptautiskā  New Castle  asociācijas kongresā Nove 

Hrady, Čehijas republikā” projektu. 

 

16. Informatīvie jautājumi 

 Par  paveikto darbu starp Domes sēdēm / P.Baranovskis ( pielikumā) 

 

 
 

L.Gintere  paziņo, ka sēdes darba kārtība izskatīta 

 
Sēdi beidz plkst. 10.00 

 
 

 

Sēdi vadīja  (personīgais paraksts)      L.Gintere 
 

Sēdi protokolēja  (personīgais paraksts)      I.Lapsa 
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LĒMUMS Nr. 27  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                                 Protokols  Nr. 3,1. p.                                                           

 
 

Par SIA „Jaunpils Pils” valdes locekļu maiņu  

 

1. Pamatojoties uz D.Osītes 24.02.2014. iesniegumu , reģ. Nr. 3-11/155, saskaņā ar Komerclikuma 
224. pantu,  Daigu Osīti, personas kods  [..], [..]atsaukt no SIA „Jaunpils Pils”, reģ. Nr. 40003431326, valdes 

locekļa amata ar 2014. gada 28. martu. 

2. Pamatojoties uz SIA „Jaunpils pils” statūtu 11. punktu, iecelt Kristīni Liepiņu, personas kods [..] , 
par SIA „Jaunpils pils” , reģ. Nr. 40003431326, valdes locekli  uz 3 gadiem ( no 2014. gada 1. aprīļa līdz 

2017. gada 31. martam). 
3.  Pilnvarot Kristīni Liepiņu  iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmuma Komercreģistrā  visus 

dokumentus, kas saistīti ar SIA „Jaunpils Pils” valdes sastāva izmaiņām , parakstīties visur, kur tas 

nepieciešams un  saņemt no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra   dokumentus.  
 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt D.Osītei , izpilddirektoram,   Grāmatvedības un finanšu nodaļai , SIA  „Jaunpils pils”  
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LĒMUMS Nr. 28  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  27 martā                                                 Protokols  Nr. 3,2. p.                                                           

 
 

 Par  D. Osītes  atbrīvošanu no p/a „Jaunpils” direktores amata 

 
 

Pamatojoties uz D.Osītes iesniegumu, reģ. Nr. 3-11/154, saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 21. 
panta (4) daļu,  Daigu Osīti, personas kods  [..] ,  atbrīvot no p/a „Jaunpils”,  reģ. Nr. 90001569230, 

direktores amata ar 2014. gada 28. martu. 

 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt D.Osītei , izpilddirektoram,   Grāmatvedības un finanšu nodaļai , p/a „Jaunpils”.  
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LĒMUMS Nr. 29  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                                 Protokols  Nr. 3,3. p.                                                           

 
Par grozījumiem 29.05.2013. Domes sēdes Nr. 5 lēmumā Nr. 8 „Par p/a „Jaunpils” direktora 

pienākumu  izpildītāju 

 

 

2013. gada 29. maija Domes sēdes Nr. 5 lēmuma Nr. 8 „Par p/a „Jaunpils” direktora pienākumu  

izpildītāju”   veikt   grozījumus”,   lēmuma 1. punktu izsakot šādā redakcijā : Kristīni Liepiņu, personas kods 

[..], apstiprināt par p/a „Jaunpils”, reģ. Nr. 90001569230, direktora pienākumu izpildītāju. 
 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  izpilddirektoram,   Grāmatvedības un finanšu nodaļai , p/a „Jaunpils”. 
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LĒMUMS Nr. 30  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                                 Protokols  Nr. 3,4. p.                                                           

 
 

 Par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību  projekta attīstīšanai 

 

 
Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona 2013.  gada 13. decembra lēmumu Nr. 21 „Par Rīgas 

plānošanas reģiona projektu sagatavošanu un īstenošanu” , NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Rīgas plānošanas reģiona izveidoto  ES struktūrvienību projekta nodaļu ar līdzmaksājumu 
EUR 171,85 ( viens simts septiņdesmit viens euro un 85 euro centi) apmērā.   

2. Nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Attīstības  nodaļas budžeta. 
3. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenā grāmatvede A. Līvmane. 

 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lēmumu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam, izpilddirektoram, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Attīstības nodaļai. 
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LĒMUMS Nr. 31  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                                 Protokols  Nr. 3,5. p.                                                           

 
 Par   amata vietu „Jaunatnes lietu speciālists” Jaunpils   novada pašvaldībā   

 

 
  1. Lai pašvaldība pildītu  funkciju  jaunatnes politikas nozarē, saskaņā ar  Jaunatnes likuma 5. panta (2) 

daļas 5. punktu , ar 2014. gada 1. aprīli Attīstības  nodaļā izveidot  amata vietu: Jaunatnes lietu speciālists, 

nosakot mēnešalgu EUR 640,00 ( seši simti četrdesmit euro). 
2. Nepieciešamo finansējumu  amatalgai  segt  no novada  Domes  darba algu fonda.  

 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  izpilddirektoram, Grāmatvedības un finanšu nodaļai , personāla lietu pārzinim, Attīstības nodaļai. 
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LĒMUMS Nr. 32  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                                 Protokols  Nr. 3,6. p.                                                           

 

Par  amata vietu  „Mazpulka vadītājs” 

 

1. Lai  izglītotu  un iesaistītu bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā, sekmētu 

pašapziņas veicināšanu,  apgūtu uzņēmējdarbības pamatus, izstrādājot individuālus un grupu projektus kādā 
no darbības nozarēm - lauksaimniecībā, mājsaimniecībā, amatniecībā, novadpētniecībā un  vides apzināšanā, 

ar 2014. gada 1. aprīli   Jaunpils vidusskolā  izveidot amata vietu  „Mazpulka vadītājs”, nosakot 0,3 amatu 
likmi un  mēnešalgu EUR 100,00 (viens simts euro). 

2. Nepieciešamo finansējumu amatalgai segt no Jaunpils vidusskolas algu fonda. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Jaunpils vidusskolas direktors J. Liepiņš. 
 
 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  izpilddirektoram, Grāmatvedības un finanšu nodaļai , personāla lietu pārzinim, Jaunpils vidusskolai. 
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LĒMUMS Nr. 33  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                                Protokols  Nr. 3, 7. p.                                                           

 
 

Par grozījumiem Jaunpils novada Domes  2014. gada 30. janvāra Domes sēdes Nr. 1 lēmumā 

Nr. 3 „Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām” 

 
 

Jaunpils novada Domes  2014. gada 30. janvāra Domes sēdes Nr. 1 lēmumā Nr. 3 „Par novada domes, 
domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām”  veikt  grozījumus:  

1. Pielikumā Nr. 1  „Novada domes  amatu saraksts 2014.gadam” izdarīt šādus grozījumus: 

1.1. Attīstības nodaļu papildināt ar  amatu „Jaunatnes lietu speciālists; 
1.2. Labiekārtošanas nodaļas vadītājam noteikt amatalgu EUR 700,00. 

 
Pašvaldības 

pamatdarbības 

struktūrvienība 

Amata nosaukums Amatu 
vietu 

skaits 

( likmes) 

Kl. kods Mēnešalga 
EUR 

Amatu saime, 
apakšsaime, 

līmenis 

Attīstības nodaļa Jaunatnes lietu 

speciālists 

1 242 207 640,00 Politikas  ieviešana 

35II 

Labiekārtošanas 
nodaļa 

Labiekārtošanas 
nodaļas vadītājs  

1 1213 23  700,00 Apsaimniekošana 
3III 

2. Pielikumu Nr. 5 „Jaunpils vidusskolas amatu un amatalgu saraksts” papildināt ar amatu  

”Mazpulka vadītājs” 

 

Struktūrvienība 

Amata nosaukums Amatu 

vietu 

skaits 
( likmes) 

Kl. kods Mēnešalga 

EUR 

Amatu saime, 

apakšsaime, 

līmenis 

  Mazpulka vadītājs 0,3 2359 06 100,00 Radošie darbi 

33 IB 

3. Par lēmuma 1. punkta  izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis  

4. Par lēmuma 2. punkta izpildi atbildīgs Jaunpils vidusskolas direktors J.Liepiņš. 
 
 

Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
 

 

 
 
 
Lēmumu nosūtīt  izpilddirektoram,  Grāmatvedības un finanšu nodaļai , personāla lietu pārzinim, Attīstības nodaļai, 
Labiekārtošanas nodaļai, Jaunpils vidusskolai. 
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LĒMUMS Nr. 34  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                                Protokols  Nr. 3, 8. p.                                                           

 
 

 Par automašīnas  NISSAN PATHFINDER FE 54  2014. gada 13. marta 
izsoles rezultātu   apstiprināšanu 

 
 Novada Dome 2013.gada 19.decembra Domes sēdē Nr. 12  pieņēma lēmumu Nr. 12  par 
pašvaldības automašīnas  NISSAN PATHFINDER FE 54   vērtības noteikšanu un atsavināšanu par nosacīto 
cenu Ls 495,00 / EUR 704,32. 
 Jaunpils novada mājas lapā  tika ievietots sludinājums par automašīnas ( tehniskā kārtībā 
neesošas) pārdošanu. 
 Sakarā ar to, ka pieteicās 2 pretendenti, Izsoles komisija  03.03.2014.  pieņēma lēmumu par 
izsoles rīkošanu, nosakot izsoles sākumcenu EUR 704,00 un izsoles soli EUR 50,00. 
 Uz 2014. gada 13. marta izsludināto izsoli ieradās viens pretendents. 
 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  34. panta (1) daļu un    Izsoles 
komisijas protokolu Nr. 2., NOLEMJ:  
 1. Apstiprināt  2014. gada 13. martā izsludinātās  izsoles  rezultātus :  Dalībniekam  [..] personas 
kods  [..] ,  adrese [..] , pārdot automašīnu NISSAN PATHFINDER FE 54,   valsts reģ. Nr. FE 54,  par izsolē 
nosolīto cenu EUR 754,00  ( septiņi simti piecdesmit četri euro). 
 2. Par automašīnas pārdošanu atbildīgs  izpilddirektors P. Baranovskis. 
 

 
 

Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  izpilddirektoram,  Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 
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LĒMUMS Nr. 35 
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                                Protokols  Nr. 3, 9. p.                                                           

 

 
 Par Jaunpils novada izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem norēķiniem  

uz 01.01.2014. 

 
1. Atcelt 2014. gada 27. februāra Domes sēdes LĒMUMU Nr. 22 "Par Jaunpils novada izglītības iestāžu 

izdevumiem savstarpējiem norēķiniem uz 01.01.2014." 

2. Pamatojoties uz MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā veicami savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem", likuma "Par 

pašvaldībām" 21. panta 14. punkta "g" apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2013. gada izglītības 
iestāžu budžeta izdevumiem pēc naudas plūsmas principa, noteikt ar 2014. gada 1. janvāri pašvaldību 

savstarpējos norēķinos pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar pielikumu. 
3. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenā grāmatvede A.Līvmane 

 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt izpilddirektoram,  Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Jaunpils vidusskolai 

 
 

 

 



PIELIKUMS 

27.03.2014. Domes sēdes lēmumam Nr. 35 

 
 

Jaunpils novada izglītības iestāžu izdevumi savstarpējiem norēķiniem no 01.01.2014. 
 

EKK Rādītājs Jaunpils vidusskola PII Zemenīte 

1100, izņemot prēmijas, 

naudas balvas 1148 

Atalgojums 73131 23157 

1200 D.D. VSA obligātās iemaksas 17666 5674 

2100, izņemot ārvalstu 

mācība, darba un dienesta 
komandējumus 2120 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 

235 0 

2200, izņemot 

transportlīdzekļu nomas 
maksu 2262 

Pakalpojumi 73228 6511 

2300, izņemot degvielas 

izdevumus 2322 un 
ēdināšanas izdevumus 2363 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000 

15363 3106 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 306 0 

5233 Bibliotēku krājumi 9160 20 

 KOPĀ 189089 38468 

 Audzēkņu skaits 01.01.2014. 293 32 

 Izmaksas uz vienu audzēkni 
gadā EUR 

645,35 1202,125 

 Izmaksas uz vienu 

audzēkni mēnesī EUR 

53,78 100,18 

 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 

 

Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 36 
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                               Protokols  Nr. 3, 10. p.                                                           

 

 
 Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Latviešu tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes 

deju kolektīvam, kultūras mantojuma saglabāšanai Jaunpils novadā” realizācijai 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var 

ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek saņemti 
pašvaldības aizņēmumi, NOLEMJ: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2014. gadā 
Jaunpils novada pašvaldībai ņemt īstermiņa aizņēmumu EUR 4465,21 (četri tūkstoši četri simti sešdesmit 

pieci euro 21 euro cents) uz 5 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi LAD finansētā 
projekta „Latviešu tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam, kultūras mantojuma saglabāšanai 

Jaunpils novadā” realizācijai. 

5. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 
6. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada pašvaldības budžetu. 

7. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2015.gada martu. 
8. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta 

noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.  
 

 
 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt izpilddirektoram,  Attīstības  nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Attīstības nodaļai. 
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LĒMUMS Nr. 37 
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                               Protokols  Nr. 3, 11. p.                                                           

 
 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jaunpils vidusskolas telpu vienkāršotā 

renovācija” realizācijai 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai 
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību 

īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan 

īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek saņemti pašvaldības aizņēmumi, NOLEMJ: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2014.gadā 

Jaunpils novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu līdz EUR 235’000,00 (divi simti trīsdesmit pieci 
tūkstoši euro) apmērā, uz 15 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi projekta „Jaunpils 

vidusskolas telpu vienkāršotā renovācija” realizācijas vajadzībām. 
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 
3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada pašvaldības budžetu. 
4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2015. gada martu. 
5. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta 

noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.  
 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  izpilddirektoram , Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Attīstības nodaļai.  
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LĒMUMS Nr. 38 
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                               Protokols  Nr. 3, 12. p.                                                           

 
 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Mēbeļu piegāde Jaunpils vidusskolas 

vajadzībām” realizācijai 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai 
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību 

īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan 

īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek saņemti pašvaldības aizņēmumi, NOLEMJ: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2014.gadā 

Jaunpils novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu līdz EUR 41’826,37 (četrdesmit viens tūkstotis 
astoņi simti divdesmit seši euro 37 euro centi) apmērā, uz 10 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada 

procentu likmi mēbeļu iegādei Jaunpils vidusskolas vajadzībām. 
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 
3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada pašvaldības budžetu. 
4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2015. gada martu. 
5. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta 

noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.  

 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt izpilddirektoram , Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Attīstības nodaļai .  
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LĒMUMS Nr. 39 
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  27 martā                                               Protokols  Nr. 3, 13. p.                                                           

 
 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  Saistošajos 

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

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

pirmo daļu, NOLEMJ: 

 1.  Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 „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. 
5. Par lēmuma nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ( turpmāk VARAM) un 

publicēšanu  atbildīga kancelejas vadītāja I. Lapsa. 
6. Galvenajai grāmatvedei A.Līvmanei iepazīstināt ar Saistošo noteikumu grozījumiem attiecīgo iestāžu 

un struktūrvienību vadītājus,  kuru budžetos izdarīti  šie  grozījumi.  
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lp.  
 
 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
 

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Jaunpils novada Dome 

Kancelejas vadītāja          I.Lapsa 
Jaunpilī, 28.03.2014.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt VARAM , izpilddirektoram ,  Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

 

IZRAKSTS 

 



  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3 
„ Par grozījumiem  2014.gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos   

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

Jaunpils  novadā      

2014. gada  27. martā 

 
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 

40222210 Mainīgas likmes vidēja 
termiņa aizņēmumi eiro 

42666,- Kredīts no VK  

40322210 Mainīgas likmes 

ilgtermiņa aizņēmumi eiro 

211971,- Kredīts no VK 

 
2. Ieņēmumus novirzīt 

5200 Pamatlīdzekļi 36425,- Vidussk.datori, projektori, 
interaktīvās tāfeles 

2300 krājumi 4642,- Projektoru ekrāni, ups, printeri, 

radiomikrofoni 

2200 pakalpojumi 1599,- Iekārtu uzstādīšana, 
konfigurēšana 

5200 pamatlīdzekļi 50872,- Labiekārtošanai mazgabarīta 
traktors ar sniega pūtēju un 

pļaujmašīnu 

5200 pamatlīdzekļi 24145,- Skaņas un gaismas iekārtas 
kultūras namā 

5200 pamatlīdzekļi 136954,- Vidussk. Siltināšanas darbi 

 
 

 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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Par Nolikumu  Nr. 4 „Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem” 

 

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

 

Pielikumā: Nolikums uz 2 lp. 
 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Lēmumu nosūtīt  izpilddirektoram ,  Grāmatvedības un finanšu nodaļai , Sociālajam dienestam, nodokļu inspektorei 
kasierei, Jaunpils vidusskolas direktoram. 
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JAUNPILS NOVADA DOME 

 
 

 
NOLIKUMS Nr. 4 

„Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem” 
Jaunpils novadā 

2014. gada 27.  martā 

                                                                                                              
 Izdots saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un  Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 27. punktu,  
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantu 10) punktu 
  

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Nolikums Nr. 4 „Par  balvu piešķiršanu Jaunpils   vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem”, turpmāk 

Nolikums, nosaka kārtību, kādā  Dome piešķir  balvas:   

a. Jaunpils vidusskolas visos  mācību priekšmetos  sekmīgajiem audzēkņiem  (turpmāk 
audzēkņiem)   par sasniegumiem mācībās, zinātniski  pētnieciskos darbos, sekmju reitingā ,  interešu 

izglītībā, (sportā, vizuālajā mākslā, daiļlasīšanā u.tml.); 

b. Jaunpils vidusskolas  pedagogiem   par audzēkņu sasniegumiem mācībās, zinātniski  
pētnieciskos darbos,  interešu izglītībā (sportā vizuālajā mākslā, daiļlasīšanā, mākslinieciskajā pašdarbībā 

u.tml.); 
2. Sarakstu par  konkrēto pedagogu, audzēkņu un kolektīvu  apbalvošanu, pēc skolas iesniegtajiem 

dokumentiem, apstiprina Dome. 

3. Naudas balvas izmaksā no Sociālā dienesta  budžeta finanšu līdzekļiem. 
 

II.  BALVU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA AUDZĒKŅIEM 
4. Audzēkņiem naudas balvas un Pateicības rakstus  piešķir: 

4.1. par  individuālajiem sasniegumiem  valsts, reģiona, starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs , 
skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos , interešu izglītības ( sportā, vizuālajā mākslā, daiļlasīšanā u.tml.)  

konkursos un sacensībās : 

 

 Sasniegtais 

rezultāts 

Balvas apmērs  audzēkņiem par individuālajiem sasniegumiem: 

Starpnovadu 
mērogā/ euro 

Reģionālā 
mērogā/euro 

Valsts mērogā/ euro 

1.vieta 30,00 35,00 40,00 

2.vieta 25,00 30,00 35,00 

3.vieta 15,00 20,00 25,00 

Atzinība 
 (4. 5. vieta) 

10,00 15,00 20,00 

6.-10.vieta Saņem pašvaldības PATEICĪBAS rakstus  

 
4.2. Par  Jaunpils vidusskolas audzēkņu sekmju reitingu (no 5.-12. klasei) 

Vidējā  atzīme Balvas apmērs/ euro 

8 - 8,5 15,00 

8,6 - 9 25,00 

9,1 - 10 30,00 

 

5. Par sasniegumiem  kolektīviem mākslinieciskajā pašdarbībā, konkursos un sportā, piešķir balvas, īpašos 

gadījumos (lemj skola) arī naudas balvas līdzvērtīgi 4.1. punktā norādītajam. 
6. Katram audzēknim par vairākiem sasniegumiem naudas balvas tiek summētas.  

7. Naudas balvas un Pateicības  rakstus audzēkņiem  piešķir  1 (vienu) reizi gadā un pasniedz  svinīgā 
pasākumā mācību gada beigās.  

8. Balvas kolektīviem  piešķir 1 reizi gadā  skolas  noslēguma pasākumā Jaunpils vidusskolā. 

 

 



 

III.  NAUDAS BALVU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA PEDAGOGIEM 

9. Pedagogam, kurš iegūst balvu „Gada skolotājs” , naudas balvu piešķir, saskaņā ar Izglītības  pārvaldes  
balvas „Gada skolotājs” piešķiršanas komisijas sēdes lēmumu un Domes priekšsēdētāja  rīkojumu.  

10. Par naudas balvu pedagogiem  par  1 ( viena) audzēkņa, kolektīva vai komandas  sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs,  skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos , interešu izglītības (sportā, vizuālajā 

mākslā, daiļlasīšanā u.tml.), mākslinieciskās  pašdarbības   konkursos un sacensībās   piešķir naudas balvu 

7,00 ( septiņi) euro . 
11. Ja pedagogs ir sagatavojis vairākus skolēnus, kolektīvus, komandas, kuri ieguvuši godalgotas vietas, 

naudas balvas  summē.  
12. Naudas balvas pedagogiem  1 (vienu) reizi gadā un pasniedz  svinīgā pasākumā Jaunpils pilī mācību 

gada beigās.  

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
13. Informācija par audzēkņiem ( vārdu uzvārdu, sasniegumus), kuri saņēmuši  balvas  publicē laikrakstā 

„Jaunpils Vēstis”  un novada mājas lapā www.jaunpils.lv . 
14. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā , spēku zaudē 03.11.2010. Noteikumi Nr. 7 „Par  naudas balvām 

Jaunpils novadā”. 
15.  Nolikums stājas spēkā  nākamajā dienā pēc apstiprināšanas Domes sēdē. 

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jaunpils.lv/
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Par   piedalīšanos starptautiskā  New Castle  asociācijas kongresā 

                          Nove Hrady, Čehijas republika 

 
1. Piedalīties starptautiskā pašvaldību asociācijas „New Castle”  asociācijas konferencē Nove Hrady, 

Čehijas republikā no š.g. 28. aprīļa līdz 4. maijam.  

2. Uz konferenci deleģēt: Domes  priekšsēdētāju Ligitu Ginteri, izpilddirektoru Pēteri Baranovski, 
sabiedrisko attiecību speciālisti Baibu Rasu, Attīstības nodaļas vadītāju Viju Zīverti, SIA „Jaunpils pils” valdes 

locekli  Kristīni Liepiņu,  p/a „Jaunpils” direktores vietnieci Ingu Krūtaini, Viesatu kultūras nama vadītāju 
Agitu Kalviņu, Jaunpils vidusskolas skolotāju Anitu Marčinkus , pils pārzini Aivaru Miķelsonu.    

3. No Attīstības nodaļas plānotajiem  budžeta līdzekļiem segt  dalības  maksu , saskaņā ar rēķinu  EUR 
4560 apmērā un ceļa izdevumus – degvielu EUR 520,00.   

4. Par lēmuma 3. punkta izpildi atbildīga  galvenā grāmatvede A.Līvmane.  

 
Pielikumā :informācija par konferenci uz 2 lpp. 

 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmums nosūtāms Grāmatvedības un Finanšu nodaļai, Attīstības nodaļai , p/a „Jaunpils”, Jaunpils vidusskolas direktoram 
J.Liepiņam.  

 
 
 

 

 



Ņūkāstlu konferences 28.04.-04.05. Nove Hrady, Čehijas republika 
diskusiju tēmas un prezentācijas 

 
Otrdiena-Ņūkāstlas- ievads 

Pieaugušo diskusiju tēmas 
Ņūkāstlu zīmols: kāds ir statuss, kā turpināt savu darbību. Ideja ir, ka konferences laikā, mēs nonāksim 
pie plāna kā realizēt idejas praksē. 

Tūrisms: Nova Hradas eksperti ziņos par savu pirmo pieredzi kā ar Ņūkāstlu zīmola  palīdzību ir izdevies 
veicināt tūrisma attīstību un paplašināt biznesa sadarbību tūrisma jomā. Diskusijai vajadzētu fokusēties uz to, 

kā paplašināt šo sadarbību un iesaistīt aizvien vairāk valstis un partnerus. 
Labā pieredze: Kādi ir mūsu mērķi šajā jomā, it īpaši fokusējoties uz tūrismu, ekoloģiju, kultūras 

mantojuma saglabāšanu un labāku izmantošanu, atkritumiem, reģionālo un sadraudzības pilsētu sadarbību. 

Jauniešu diskusiju tēmas 
Barjeras: Dzīve aiz Dzelzs priekškara: Diskusijas un vizuālo materiālu izmantošana, lai aprakstītu kāda 

bija dzīve toreiz un tagad, līdz demokrātijai. Šī tēma ir saistīta ar pēcpusdienas ekskursiju uz brīvdabas 
muzeju „Dzelzs priekškars”. 

2012. gada konferences pieredze: ko jūs no tās mācījāties, ko mēs varam ņemt ārā no tās un izmantot 

šeit 
 

Trešdiena-Barjeras 
Pieaugušo diskusiju tēmas 
Barjeras: Dzīve aiz Dzelzs priekškara: Diskusijas un vizuālo materiālu izmantošana, lai aprakstītu kāda 

bija dzīve toreiz un tagad, līdz demokrātijai. Šī tēma ir saistīta ar pēcpusdienas ekskursiju uz brīvdabas 
muzeju „Dzelzs priekškars”. 

Jauniešu diskusiju tēmas 
Barjeras , aizspriedumi, pieņēmumi, ar kuriem esat saskārušies 

 
 

Ceturtdiena-Iespējas 

Pieaugušo diskusiju tēmas 
Biznesa iespējas: Čehijas Republikas un citu iesaistīto partnervalstu sadarbības iespējas, tikšanās ar 

Tirdzniecības kameras pārstāvjiem. 
Jauniešu diskusiju tēmas 
Izglītība: jauniešu un studentu apmaiņas, iespējas studēt ārzemēs, dalībnieku dalīšanas pieredzē par 

šādām pieredzes apmaiņas programmām. 
Piektdiena-Jaunieši un pieaugušie-ekskursija pa reģionu. 

 
 



Aptuvenā konferences programma 
 

Konference sāksies pirmdienas pēcpusdienā. Darba dienās, no rītiem būs prezentācijas un diskusijas, bet 
pēcpusdienas būs veltītas atpūtai- dodoties ekskursijās. Pusdienas un vakariņas būs pietiekami garas, lai 

sadraudzētos un turpinātu diskusijas. Kultūras programmas papildinājumi būs nedaudz vēlāk. 

 
Pirmdienas pēcpusdiena, 28. aprīlis  

Tiem, kuri ierodas no Prāgas, būs saorganizēts transports. 
 13:00-17:00 Reģistrēšanās konferencei un reģistrēšanās Residence viesnīcā 

 17:00-19:00 vakariņas un muzikāla sagaidīšana 
 19:00 vakariņas un muzikāla sagaidīšana Konferences oficiālā atklāšana ar uzrunām Buquoy Chateau 

Otrdiena, 29. aprīlis 

 09:00-12:00 Plenārsesija ar katra dalībnieka iepazīšanās runu (5-10 min katrai valstij) 
 12:00-12:30 Sadalīšanās pieaugušo un jauniešu diskusiju sesijās 

 13:00-15:00 Pusdienas 
 15:00-18:00  Nova Hradas pilsētas apmeklējums. Labo piemēru prakse, kā tūrismā veiksmīgi 

izmantot vēsturiskās ēkas. 

 18:00-19:30 Vizīte uz Blacksmiths darbnīcu ekomuzeju un Veco pili-vakara tūres tiks kombinētas ar 
dienvidu Čehijas stila muzikālām pauzēm. 

Trešdien, 30. aprīlis. 
 09:00-13:00 Jauniešu un pieaugušo diskusiju sesijas 

 13:00-15:00 pusdienas 

 15:00-18:00 Dzelzs priekškara brīvdabas muzeja apmeklējums, prezentācija par dzīvi aiz Dzelzs 
priekškara. 

 Akadēmijas un Universitātes centra apmeklējums. 
 19:00  Bufete Chateau, kurai sekos kultūras programma 

Ceturtdiena, 1. maijs 
 09:00-13:00 Jauniešu un pieaugušo diskusiju sesijas 

 13:00-15:00 Mandesteina kalna un Austrijas apmeklējums, (līdzi būs pusdienas) 

 15:00-17:30 dažādas ekskursijas un pasākumi Nova Hradā 
 17:30-19:00 Vakariņas 

 19:00 Starptaustisko deju sacensību „Novohradska čiše” noslēguma vakars. 
Piektdiena, 2. maijs 

 08:30-10:30 Plenārsesija -Jauniešu un pieaugušo diskusiju produktivitātes/rezultātu salīdzinājums. 

 11:00-22:00 reģionālā ekskursija, iekļaujot vizīti uz pasaules kultūras mantojumu Česky Krumlov un 
Budvar alusdarītavu Česke Budejovice  

 aptuveni 22:30 atgriešanās Nova Hradā 
Sestdiena, 3. maijs 

 10:00-12:00 Noslēguma diskusija  
 12:00 Pusdienas 

 13:00-18:00 Ņūkāstlu pilsētas laukumā starptautiskais tirgus, piedalās dalībvalstis ar prezentācijām ( 

atvērts publikai pilsētas laukumā) Oficiālā tūrisma sezonas atklāšana Nova Hradā.  
 18:00 Vakariņas  
 19:00 Noslēguma prezentācija.  
 Sekos mūzika un „atvadu ballīte” 

Svētdiena, 4. maijs 

Ekskursija uz vārda māsu (otru) Nova Hradu netālu no Pardubices, noslēdzas Prāgā. 
 08:30-Izbraukšana no Nova Hradas 
 12:00-14:00 Stikla fabrikas apmeklējums un pusdienas (pa grupām) 
 14:00-15:00 Ceļojuma turpinājums 

 15:00-18:00 Otras Novo Hradas pie Pardubices apmeklējums, vakariņas 
 18:30 izbraukšana uz Prāgu 

 21: 00 aptuveni ierodamies Prāgā. 

Konferences aktivitātes noslēdzas līdz ar ierašanos Prāgā 


