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SĒDE SASAUKTA: 2018. gada  30.novembrī plkst. 9.00 

SĒDI SĀK: 2018. gada  30.novembrī plkst. 9.00 
SĒDI VADA: priekšsēdētāja Ligita Gintere 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Velga Pavlovska, Raivo Altenburgs, Līga Bierande, Dace Adiņa, Arvis Rasa, Andris Fridrihsons, 

Raivis Pranis 
Darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja Elīna 

Stūre, Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Rasa, Juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, jurista 

palīgs Dzidra Krastiņa,  Projektu vadītāja Elva Vaivare, klientu apkalpošanas speciāliste Dina Didrihsone, 
Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš, Jaunatnes un tūrisma lietu speciāliste Ilze Jansone-Peipiņa. 

Nepiedalās: Krūmiņš / Nepaspēja uz sēdi personīgu iemeslu dēļ/. 
Darba kārtība: 

Izpilddirektora informācija 

1. Par Jaunpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2022.gadam apstiprināšanu; 
2. Par Jaunpils novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu; 

3. Par Jaunpils vidusskolas nolikuma apstiprināšanu; 
4. Par telpu nomas maksas dzēšanu nekustamajam īpašumam “Pirts”; 

5. Par naudas balvu Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 
6. Par komandējumu domes priekšsēdētājai L.Ginterei 

7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 

8.Par Noteikumu Nr.8/2018 “Jaunpils novada domes un tās padotībā esošo iestāžu inventarizācijas 
noteikumi“ apstiprināšanu 

9.Par grozījumiem Nr.13/2018 2018. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”. 

Papildus jautājums 

10. Par Jaunpils vidusskolas direktora mēneša algas likmi 

 
Izpilddirektora informācija 

Ziņo P.Baranovskis  
Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm novembrī. 
Šajā atskaites periodā padarītie darbi: 

1. Sākta grants ceļu pārbūve pašvaldības autoceļiem Sparvas-Kaulaiņi, Pavāri-Pīlādži, Būru ceļš. 

2. Beigti remontdarbi pašvaldību grants autoceļu posmiem, bedru un iesēdumu labošanai. 
3. Valsts svētku nedēļa iesākta 11.novembrī ar skaistu, apmeklētu Lāčplēša dienas gājienu. 

4. 16.novembrī Jaunpilī, par godu Latvijas simtgadei  notika valsts svētku koncerts, kurā godināja 
Jaunpils novada domes apbalvojumu kandidātus. 

5.  Uzsākts pirmais elektroniskais iepirkums “Dzīvojamās ēkas vienkāršota pārplānošana par sociālo 

māju”. 
6. Jaunpils amatu māja 29.novembrī saņēma Latviskā mantojuma zīmi. Paldies, Jaunpils amatu mājas 

vadītājai Velgai Pavlovskai par ieguldīto darbu.  
1. Par Jaunpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2022. gadam 

apstiprināšanu 

Ziņo I.Jansone-Peipiņa 
 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

21.novembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 



 
 

Apstiprināt lēmuma Nr.154 “Par Jaunpils novads jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-

2022.gadam apstiprināšanu”  projektu. 
 Pielikumā: Jaunpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2022.gadam uz 26 lapām. 

[..] 
 

2. Par Jaunpils novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo I.Jansone-Peipiņa 
  Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu 

komitejas sēdē 21.novembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.155 “Par Jaunpils novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu” projektu. 

 
Pielikumā:  Jaunpils novada Jauniešu domes nolikums uz 3 lapām. 

[..] 
 

3. Par Jaunpils vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo J.Liepiņš 
 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

21.novembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.156 “Par Jaunpils vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”  projektu. 

 
Pielikumā:  Jaunpils vidusskolas nolikums uz 6 lapām. 

[..] 
4. Par telpu nomas maksas dzēšanu nekustamajam īpašumam “Pirts” 

Ziņo Dz.Krastiņa 
 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

21.novembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.157 “Par telpu nomas maksas dzēšanu nekustamajam īpašumam “Pirts”” 

projektu. 

[..] 
5. Par naudas balvu Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 

Ziņo D.Adiņa 
 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

21.novembrī. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par ( V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, R.Altenburgs, 

A.Rasa), pret nav, atturas nav, L.Gintere nepiedalās balsojumā,  NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.158 “Par naudas balvu Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai 

Ginterei” projektu. 
[..] 

6. Par komandējumu domes priekšsēdētājai L.Ginterei 

Ziņo D.Adiņa 
 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

21.novembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.159 “Par komandējumu domes priekšsēdētājai L.Ginterei” projektu. 

[..] 

7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 

 Ziņo P.Baranovskis 
 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

21.novembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.160 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu” projektu. 



 
 

[..] 

8. Par Noteikumu Nr.8/2018 “Jaunpils novada domes 
un tās padotībā esošo iestāžu inventarizācijas noteikumi“ apstiprināšanu 

Ziņo E.Stūre 
 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

21.novembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.161 “Par Noteikumu Nr.8/2018 “Jaunpils novada domes un tās padotībā 

esošo iestāžu inventarizācijas noteikumi” apstiprināšanu. 
Pielikumā:  noteikumi uz 13 lapām. 

[..] 

9.  Par grozījumiem Nr.13/2018 “Grozījumi Jaunpils novada domes 2018. gada 23. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. 

gadam”” 

Ziņo E.Stūre 
 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

21.novembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.162 “Par grozījumiem Nr.13/2018 “Grozījumi Jaunpils novada domes 
2018.gada 23.janvārī saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 

2018.gadam”” apstiprināšanu. 
[..] 

10. Par Jaunpils vidusskolas direktora mēneša algas likmi 

Ziņo L.Gintere 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 163 “Par Jaunpils vidusskolas direktora mēneša algas likmi” 
apstiprināšanu. 

[..] 

 

L.Gintere ziņo, ka visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 
 

Sēdi beidz 9.20. 
 

Sēdi vadīja    L.Gintere 

 
 

Sēdi protokolēja   D.Ellere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 30.novembrī 
Nr. 154 

Protokola Nr.10, 1.p. 

 
Par Jaunpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2022. gadam 

apstiprināšanu 

 
 Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5. panta pirmo daļu Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

  

 APSTIPRINĀT Jaunpils novada jaunatnes politikas attīstības programmu 2019.-2022. gadam. 
 

 
 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Terminu un saīsinājumu skaidrojums 

 
 

Jaunietis – persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

 

Jaunatne – demogrāfiskā iedzīvotāju grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

 

Jaunatnes politika – ir mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas veicina jauniešu 

pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Tā ir izteikta 

starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, sadarbojoties atbilstoši 

savai kompetencei, kā arī jaunatnes organizācijas un citas fiziskas vai juridiskas personas. Tās izstrādē 

un īstenošanā līdzdarbojas arī jaunieši. 

 

Darbs ar jaunatni - uz jaunatni vērstas rīcības kopums, ietverot jaunatnes aktivitātes, kas nodrošina 

iespējas jauniešu attīstībai un integrācijai sabiedrībā un kuras veic jaunatnes politikas īstenošanā 

iesaistītās personas un jaunatnes darbinieki. 

 

Jaunatnes organizācija – biedrība, kas reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā un ierakstīta 

jaunatnes organizāciju sarakstā, un atbilst šādiem kritērijiem: 

1. statūtos viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; 

2. biedrība veic darbu ar jaunatni, un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumi atbilst Jaunatnes 

likuma 2.1 panta trešajā daļā noteiktajiem pamatuzdevumiem; 

3. biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā 

vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši; 

4. biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos. 

 

Jauniešu dome – pašvaldības izveidota institūcija, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes 

apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni; piedalās jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analizēšanā, 

izstrādā priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai; veicina jauniešu sadarbību ar 

pašvaldību, citām jauniešu domēm, institūcijām un organizācijām; līdzdarbojas pašvaldības 

organizētajos pasākumos; izplata informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām; iesaistās 

pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, projektos un programmās. 

 

Jauniešu iniciatīvu grupa – neformālas un nereģistrētas jauniešu interešu un iniciatīvu apvienības. 

 

Jaunatnes lietu speciālists – pašvaldības darbinieks, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni. 

Sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes 

politikas pilnveidošanai, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un 

programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu 

brīvprātīgo darbu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes 

politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina 

jauniešu personības attīstību. Jaunatnes lietu speciālista kvalifikācijas līmeni, nepieciešamās 

kompetences, prasmes un zināšanas nosaka jaunatnes lietu speciālista profesijas standarts. Ja jaunatnes 

lietu speciālists ir pieņemts darbā vai stājies amatā pašvaldībā, viņam jābūt apmācītam Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā 

 



 
 

Jaunatnes darbinieks – speciālists, kurš atbilstoši savai profesionālajai kompetencei sekmē jauniešu 

attīstību un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos. 

 

Jauniešu līdzdalība – līdzdarbība jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā: iesaistīšanās neformālās 

izglītības iegūšanā un sniegšanā un brīvprātīgā darba veikšanā; darbošanās izglītības iestāžu 

pašpārvaldēs; projektu un citu iniciatīvu izstrādāšana un īstenošana; piedalīšanās jaunatnes organizāciju, 

kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā; iesaistīšanās jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un 

pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā; iesaistīšanās citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu 

līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā. 

 

Neformālā izglītība – jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešus izglītojoša darbība. Tā 

papildina formālo izglītību, nodrošinot to iemaņu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas sociāli un 

ekonomiski aktīvam pilsonim, kas spēj integrēties sabiedrībā un darba tirgū. 

 

Formālā izglītība - sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes 

,kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā 

arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments. 

 

Interešu izglītība -personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma 

un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja ārpus formālās izglītības, 

kuras laikā katrs pilnveido savas intereses -mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, 

gleznot, nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu. Interešu izglītība ir brīvprātīga. 

 

Karjeras izglītība - izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības 

prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības 

un profesionālās karjeras virziena izvēlei. 

 

Ikdienas mācīšanās - prasmes un iemaņas, ko jaunietis gūst no apkārtējās vides, grāmatām, cilvēkiem, 

ģimenes un socializēšanās. 

 

Jauniešu brīvprātīgais darbs – darbs bez atlīdzības, arī pakalpojumu sniegšana, ko veic jaunietis, 

nestājoties darba tiesiskajās attiecībās, kas vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, 

prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu. 

 

Jauniešu centrs – viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem. Tā ir vieta, kurā 

jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide, 

piedāvātas iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku, saņemt aktuālo informāciju un palīdzību dažādās 

dzīves situācijās. Centrs ir vieta, kurā tiek veicināta sadarbība starp jaunatnes politikas īstenošanā 

iesaistītajām personām un institūcijām. 

 

Sociālā riska grupa - iedzīvotāju grupa, kam ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus 

ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai 

funkcionēšanai sabiedrībā. 

 

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija - Pašvaldības veidota padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir  

veicināt saskaņotu pašvaldības jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu. Tās sastāvā visbiežāk iekļauj 

pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu ar jaunatni, un jaunatnes organizāciju, iniciatīvu grupu un valsts 

pārvaldes iestāžu teritoriālo struktūrvienību pārstāvjus. 

 



 
 

Brīvprātīgais darbs - organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai 

intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. 

 

Pieredzes apmaiņa - veids, kā tiek apzināta citu pieredze līdzīgu mērķu sasniegšanā dažādās vidēs.  

 

NEET - jaunieši, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu. 

 

Mobilitāte - brīva personu un darba spēka pārvietošanās, preču un pakalpojumu aprite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                             

Saīsinājumi 

 
ES – Eiropas Savienība 

EBD -  Eiropas brīvprātīgais darbs 

IZM- Izglītības un zinātnes ministrija 

JO- Jaunatnes organizācija 

JLKK- jaunatnes lietu konsultatīvā komisija 

JLS – jaunatnes lietu speciālists 

JSPA-Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

JD – jaunatnes darbinieks 

JLK – Jaunatnes līderu koalīcija 

LR- Latvijas Republika 

LJP – Latvijas jaunatnes padome 

LRS JRK – Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komitejas 

MK – Ministru kabinets 

NVO – nevalstiskās organizācijas 

NVA- Nodarbinātības valsts aģentūra 

NEET – Jaunieši, kuri nestrādā, vai neapgūst arodu 

SVID analīze - ar kuras palīdzību definē stiprās un vājās puses, kā arī pastāvošās iespējas vai gaidāmos 

draudus 

SD- sociālais dienests 

SV – skolēnu valde 

VIAA – Valts izglītības attīstības aģentūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Ievads 

 

 Jaunpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2022.gadam ir 

īstermiņa politikas plānošanas dokuments 4 gadiem, kura mērķis pilnveidot darbu ar jaunatni Jaunpils 

novada pašvaldībā, lai uzlabotu Jaunpils novada jauniešu dzīves kvalitāti, radot atbalstošu apkārtējo vidi 

un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedrībā un personības pilnveidi. 

. Jaunatne ir sabiedrības un tās ilgtspējas rezerve, jaunieši tiek uzlūkoti kā attīstības un izaugsmes 

galvenais virzītājspēks. Jaunieši ir sabiedrības daļa, kas spēj ietekmēt un noteikt atsevišķas pašvaldības 

attīstības tendences. 

 Jauniešu dzīves kvalitāte mūsdienās atkarīga ne tikai no iegūtās izglītības līmeņa un apgūtās 

profesijas, bet vēl jo vairāk no iespējām un prasmēm aktīvi iesaistīties sabiedriskajos un sociālajos 

procesos, pilsoniskajās, brīvā laika, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātēs. Ekonomiskās krīzes 

ietekmē laba izglītība vien vairs negarantē nodarbinātību – arī jaunieši ar  augstāko izglītību kļūst par 

bezdarbniekiem. Tāpat notiek straujas izmaiņas darba tirgus struktūrā un šodien pieprasītas kļuvušas 

profesijas, par kurām pirms 10 –20 gadiem vēl nezinājām. 

 Pakāpeniski Latvijā attīstās izpratne par jaunatnes politiku kā pilsoniskās sabiedrības un 

demokrātijas politikas jomu. Mūsdienās vairs nedrīkst jauniešus uztvert tikai kā problēmgrupu, bet gan 

kā sabiedrības attīstības resursu. Vienlaikus jaunatnes politikai ir jānodrošina jauniešiem efektīva pāreja 

no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jauniešu personības attīstībai un attīstot 

pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū un 

pāreju pieaugušā statusā. Investējot jaunatnes personības attīstībā pēc iespējas agrīnā vecumā, ilgtermiņā 

palielinās jauniešu potenciāls un konkurētspēja, kas nepieciešama valsts stratēģisko dokumentu mērķu 

sasniegšanai, kā arī samazināsies nepieciešamība izmantot resursus sociālo seku un negāciju 

likvidēšanai. Jaunieši ir viena no sabiedrības aktīvākajām daļām - mūsu nākotnes garants un Latvijas 

valsts izaugsmes turpinājums. 

 Jaunpils novads ir vieta, kur tiek sekmēta jauniešu veidošanās par uzņēmīgiem, labi informētiem 

un izglītotiem cilvēkiem, nodrošinot pieejamu vidi un infrastruktūru, kur strādāt, saturīgi pavadīt brīvo 

laiku, iesaistīties sabiedriskajos procesos . 

 Jaunpils novada pašvaldība, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes politikas 

īstenošanā, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 

kompetence ir plānot darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas 

dokumentus, un nodrošināt institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, tā sniedzot praktisku pasākumu 

kopumu, lai atbalstītu jauniešu dzīves kvalitātes celšanos. 

 Jaunpils novada jaunatnes politikas attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas 

dokuments turpmākajiem četriem gadiem, kuras mērķis ir noteikt novada jauniešu attīstības prioritātes, 

rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. 

 Šis ir pirmais jaunatnes politikas plānošanas dokuments novadā, kurš izstrādāts balstoties uz 

2014.gada septembrī Jaunpils novadā īstenotā vietējā līmeņa pētījuma “Jaunatnes politikas indeksa 

aprēķināšana Jaunpils novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” (turpmāk tekstā – 

Pētījums) izvērtējumu. 2017.-2018.gadā jaunieši ir piedalījušies dažādās aptaujās, diskusijā „Kafija ar 

politiķiem”, pētījumā par jauniešu dzīves kvalitāti novadā, kurā pauda savu viedokli par situāciju novadā 

un izteica savas idejas novada attīstībai un tika secināts, ka novada jaunieši labprāt iesaistās novada 

aktivitātēs, gan kā dalībnieki, gan arī kā palīgi organizatoriskos darbos 

 

 

 

 



 
 

Programmas izstrādes mērķis 

 
 Pilnveidot darbu ar jaunatni Jaunpils novada pašvaldībā, lai uzlabotu Jaunpils novada jauniešu 

dzīves kvalitāti, radot atbalstošu apkārtējo vidi un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedrībā un personības 

pilnveidi. 

 

 

Programmas uzdevumi 

 

1) veidot atbalsta sistēmu darbam ar jaunatni Jaunpils novadā; 

2) izveidot struktūru sistemātiskai līdzekļu plānošanai, darbam ar jaunatni; 

3) izvērtēt darbu ar jaunatni Jaunpils novada pašvaldībā; 

4) sniegt priekšlikumus darbā ar jaunatni uzlabošanai Jaunpils novadā. 

 

 Programmas izstrāde ietver esošās situācijas raksturojumu un analīzi, kā arī stratēģisko daļu, 

proti, programmas vīziju, mērķi, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus nākamajiem gadiem. 

Aktivitātes plānots veikt vairākos virzienos, uzlabojot jauniešu izglītību, sociālo iekļaušanu, līdzdalību, 

nodarbinātību, uzņēmējdarbību, veselības un labklājības paaugstināšanu.  

 Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2022.gadam ir pirmais 

jaunatnes lietu plānošanas dokuments novadā. Tas ir būtisks pamats, uz kā būvēt jaunatnes jomas 

attīstību Jaunpils novadā. Tāpat kā kopumā visā Latvijā, arī Jaunpils novadā tā ir salīdzinoši jauna 

politikas joma un darbs ar jaunatni ir savā attīstības sākumposmā. 

 Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2022. gadam izstrādāšanā tika 

iesaistīti pašvaldības deputāti un pašvaldības un to iestāžu darbinieki, valsts institūciju darbinieki, 

jauniešu biedrība “Levestes spicie”, biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija”, jaunieši, speciālisti, kas veic 

darbu ar jaunatni novadā un jaunatnes politikas eksperti. 

 

Programmas nepieciešamības pamatojums 

 
 Darbs ar jaunatni ir rīcības, kas vērstas uz jauniešu mērķa grupas brīvprātīgu iesaisti aktivitātēs, 

kas sekmē to personīgo un sociālo izaugsmi neformālās izglītības un dzīves jeb ikdienas mācīšanās 

veidā. Šī definīcija iekļauj trīs būtiskus darba ar jaunatni aspektus: pirmkārt, darbs ar jaunatni balstās uz 

neformālo izglītību un mācīšanos; otrkārt, darbs ar jaunatni nodrošina personīgo un sociālo attīstību un 

izaugsmi; treškārt, brīvprātības princips. Sekojoši – darbs ar jaunatni attiecas ne tikai uz darbā ar jaunatni 

iesaistītām personām, bet vienlīdz lielā mērā arī uz pašu jauniešu iniciatīvām, jaunatnes nevalstiskajām 

organizācijām u.c.  

 Latvijā pakāpeniski attīstās izpratne par jaunatnes politiku un tās lomu kā Eiropas, tā arī Latvijas 

valsts kopējo stratēģisko mērķu sasniegšanā, kas jauniešus neuztver tikai kā problēmgrupu, bet gan kā 

pilnvērtīgu sabiedrības attīstības resursu.  

 Jaunatnes politika ir paredzēta visām jauniešu sociālajām grupām. Visiem jauniešiem ir 

līdzvērtīgas tiesības, neatkarīgi no viņu izglītības, funkcionālo traucējumu veida, etniskās piederības, 

ģeogrāfiskās lokācijas, ekonomiskā stāvokļa, reliģiskās pārliecības, veselības stāvokļa un citām 

pazīmēm.  

 Jaunatnes politikas būtiskākais uzdevums ir nodrošināt jauniešiem efektīvu pāreju no bērna uz 

pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai, attīstot pakalpojumus 

un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū. Pievēršoties 



 
 

jaunatnes politikas mūsdienu izaicinājumiem būtiski stiprināt un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk 

jaunieši iesaistītos uzņēmējdarbībā un pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs.  

 Nepieciešams ir veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma 

apziņu un ieinteresētu attieksmi pret vidi, no kuras viņš nāk - kā lokālā un reģionālā, tā nacionālā līmenī. 

Īpaša uzmanība jāpievērš jauniešu personības pilnveidei un attīstībai, sekmējot tādu zināšanu un prasmju 

apguvi, kas pilnveido jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli. Investējot jaunatnes 

personības attīstībā pēc iespējas agrīnā vecumā, ilgtermiņā palielinās jauniešu potenciāls un 

konkurētspēja, kas nepieciešama valsts stratēģisko dokumentu mērķu sasniegšanai, kā arī samazināsies 

nepieciešamība izmantot resursus sociālo seku un negāciju likvidēšanai.  

 Kā viens no izaicinājumiem, ar ko saskaras Jaunpils novads, ir sabiedrības novecošanās un 

augstā demogrāfiskā slodze, kā rezultātā ir prognozējams jauniešu skaita samazinājums, mazāki nodokļu 

ieņēmumi. Lielu daļu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (t.sk. jauniešus) neapmierina darba iespējas un 

darba samaksa novadā, kā rezultātā viņi meklē darbu ārpus novada un pārceļas uz dzīvi citviet. Tādējādi 

izaicinājums ir atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka trūkums novadā.  

 Darbs ar jaunatni saistīts ar plašu jautājumu loku, ne visus tos jaunatnes darbā tieši iesaistītie 

var risināt patstāvīgi (1.attēls), savukārt citu speciālistu un institūciju iesaiste balstās konkrētu 

amatpersonu un speciālistu atsaucībā un kompetencē. Jaunatnes politikas īstenošanu ietekmē daudzi 

aspekti, jo jauniešu dzīve ir saistīta ar lielāko daļu valsts politikas jomām, tāpēc tā ir izteikta starpnozaru 

politika. 

 

   
1.attēls. Darbā ar jaunatni iesaistītās institūcijas (IZM, 2016) 

 

 Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2022.gadam ļauj padziļinātāk  

skaidrotu attīstības tendences jaunatnes jomā, jauniešu vajadzības, ļauj izdarīt secinājumus par 

konkrētām rīcībām, kas sekmētu jauniešu palikšanu novadā. 

 

 Saskaņā ar “Jaunatnes likums” (08.05.2008.) pašvaldība ir tiesīga: 



 
 

• Noteikt par darbu ar jaunatni atbildīgo pašvaldības institūciju; 

• Pieņemt darbā jaunatnes lietu speciālistu —personu, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni 

novadā; 

• Izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas veicina pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un 

īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā; 

• Izveidot jauniešu centru, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; 

• Izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas 

darbā ar jaunatni; 

• Paredzēt citu kārtību, kādā veicams darbs ar jaunatni 

 

 Programmas izstrādē ir ņemti vērā sekojoši normatīvie akti: 

• Jaunatnes likums, 08.05.2008.;  

• Brīvprātīgā darba likums, 18.06.2015.;  

• ES jaunatnes politikas dokumenti un ES Jaunatnes mērķi http://www.youthgoals.eu/  

• Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam, 14.04.2016.;  

• Jaunatnes lietu speciālista profesijas standarts, 21.05.2008.; 

• Jaunatnes darbinieka profesijas standarts, 28.05.2013.;  

• Jaunpils novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam; 

• Jaunpils novada attīstības programma 2012.- 2018. gadam, 

kā arī dažādi Metodiskie ieteikumi un vadlīnijas pašvaldībām: 
• Izdevums „IESĀCĒJA PORTFELIS. Darbs ar jaunatni pašvaldībās"; 

• Jauniešu centra nolikumā ietveramās informācijas vadlīnijas; 

• Jauniešu informācijas punktu izveides vadlīnijas; 

• Pašvaldības jauniešu centra izveides vadlīnijas; 

• Pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā ietveramās informācijas vadlīnijas; 

• Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās. 

 

 

Valsts Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020.gadam 

sasniedzamie rezultāti 2020.gadā 

 
• Visās Latvijas pašvaldībās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar jaunatni (t.sk. 

NVO ar deleģējumu); 

• 80% no darbā ar jaunatni iesaistītajām personām ir pieejams viss nepieciešamais metodiskais atbalsts 

un informācija; 

• Vismaz 45% jauniešu ir visas iespējas pavadīt brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm; 

• Vismaz 17% jauniešu ir iesaistījušies jaunatnes nevalstiskās organizācijās; 

• Jauniešu skaits, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu  

vietējā līmenī palielinājies līdz 30 %; 

• Vismaz 70% jauniešu 18-25 gadu vecumā piedalās valsts un pašvaldību vēlēšanās; 

• Līdz 20% samazinājies 15 –24 gadus vecu jauniešu bezdarba līmenis; 

• Līdz 30% palielinājies jauniešu skaits, kuri vēlas būt pašnodarbināti; 

• Vismaz 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes nodrošina karjeras atbalstu izglītojamiem; 

• Vismaz 12 015 jaunieši-bezdarbnieki ieguvuši profesionālo kvalifikāciju pēc dalības JNI pasākumos; 

• 3648 izglītībā un nodarbinātībā neiesaistīti jaunieši iesaistījušies izglītībā, nodarbinātībā vai NVO 

darbībā; 

• Vismaz 83% jauniešu savu veselības stāvokli vērtē kā labu vai diezgan labu. 

 

Galvenās nacionālās prioritātes jaunatnes politikas jomā 

 

• VIDE-veicināt jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides izveidi, nodrošinot tās pieejamību un 

uzlabojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences; 

http://www.youthgoals.eu/


 
 

• LĪDZDARBOŠANĀS-veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 

dzīvē; 

 PERSONĪBAS PILNVEIDE-veicināt jauniešu uzņēmīgumu, savu spēju apzināšanos, kā arī atbildības 

uzņēmumos par savas veselības saglabāšanu. 

 

Jaunpils novads 

 

     Jaunpils novads robežojas ar Dobeles novadu, Tukuma novadu, Kandavas novadu un Brocēnu 

novadu.. Atrodas 80 km attālumā no Rīgas, 30 km attālumā no Tukuma un 20 km attālumā no Dobeles. 

Jaunpils novads atrodas apvidū, kur Zemgales līdzenums pakāpeniski pāriet paugurotā Austrumkursas 

augstienē. Tā teritorijai raksturīgs viegli paugurains reljefs, caur pagasta teritoriju tek vairākas mazas 

upītes. Tās ir 32 km garā Bikstupe, Bikstupes kreisā krasta pieteka ir 17 km garais Rūšu strauts 

(jaunpilnieku sauktā Nīla). Jaunpils pagasta teritorijā Lestenes – Ēnavas purvā savu tecējumu sāk Ventas 

lielākā pieteka Abava, savukārt Viesatu pagasta teritoriju šķērso dziļā Viesatas upes ieleja, kas ir Abavas 

upes kreisā krasta pieteka. Tās vidējais platums - 5 m, dziļums līdz 1,5 m, vietām līdz 12 m augsti 

stāvkrasti. Pagastā ir vairāki mazi ezeriņi: Apsauju (Lielapsauju) – 20,8 ha, Brandavu – 12,3 ha, 

Mellīzeris – 6,5 ha, Dambjakroga ezers 5,8 ha, Bautēlis – 2,2 ha. Jaunpils centrā atrodas izveidots 

dzirnavu dīķis -11,3 ha, .Viesatās - dzirnavezers, platība - 3 ha, kā arī vēl vesela virkne dīķu, kuri tikuši 

izveidoti 19.gs. Struteles muižā. No tiem lielākie – Glūdainis (31,2 ha), Brencs, Skolas, Mežzinis, Lācis 

u.c.) Novadā meža platības aizņem vairāk kā 40% no kopējās teritorijas. 

     Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš Tukums – Auce, tuvākā automaģistrāle Rīga – 

Liepāja atrodas 8 km attālumā. 

 

                                       
 

                                                                                               2.attēls. Jaunpils novada karte 

 

 

 Jaunpils novadā ietilpst Jaunpils pagasts un Viesatu pagasts (deklarēto iedzīvotāju skaits uz 

2018.gada 1. janvāri Jaunpils novadā ir 2416 iedzīvotāji, Jaunpils pagastā 2054 un Viesatu pagastā 362 

iedzīvotāji). Novada administratīvais centrs ir Jaunpils pagasts.  Deklarēto jauniešu vecumā no 13 – 25 

gadiem, skaits novadā 2018. gada 1.janvāri  ir 351. 

 Jaunieši var iegūt pamatskolas un vidējo izglītību Jaunpils vidusskolā, kas ir vienīgā 

vispārizglītojošā un profesionālās izglītības iestāde Jaunpils novadā. No 2016.gada Jaunpils vidusskolā 



 
 

sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ir izveidota profesionālās izglītības pilnveides 

programma, kuras ietvaros jauniešiem kopā ar vidusskolas izglītību ir iespēja iegūt arī Tūrisma 

pakalpojuma sniegšanas kvalifikāciju. Augstākās izglītības iestādes Jaunpils novadā nedarbojas. 

 Maznodrošinātajiem jauniešiem un jauniešiem no sociālā riska grupām Jaunpils novadā tiek 

nodrošināts sociālā dienesta atbalsts. Jaunpils novada Sociālais dienests galvenokārt piedāvā 

pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, maznodrošinātām ģimenēm vai ģimenēm kurās bērnu audzina viens 

vecāks.  

 Jaunieši ir piedalījušies dažādās aptaujās, diskusijā „Kafija ar politiķiem”, pētījumā par jauniešu 

dzīves kvalitāti novadā, kurā pauda savu viedokli par situāciju novadā un izteica savas idejas novada 

attīstībai. Jāsecina, ka līdz šim Jaunpils novadā jauniešu līdzdalība viņiem aktuālu jautājumu risināšanā 

ir bijusi neliela. 

 Veicot Jaunpils novada jauniešu aptauju 2017.gada novembrī, secinājām, ka novada jaunieši 

labprāt iesaistās novada aktivitātēs, gan kā dalībnieki, gan arī kā palīgi organizatoriskos darbos. Jaunpils 

novada jaunieši ir iecienījuši aktivitātes un pasākumus, kas ir saistīti ar sportu un aktīvu brīvā laika 

pavadīšanu. Interešu izglītību pārstāv novadā divi kultūras nami – Viesatu kultūras nams un Jaunpils 

kultūras nams. Ir vairāki pašdarbības kolektīvi kuros jaunieši var iesaistīties un kuros viņi arī iesaistās. 

Paralēli pašdarbības kolektīvu darbībai kultūras nami regulāri organizē koncertus, balles un dažādus 

pasākumus kurus jauniešiem ir iespējams apmeklēt. Atbilstoši sezonā jauniešiem ir iespēja arī aktīvi 

iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs un novadā rīkotās sacensībās, kuras organizē vai nu paši jaunieši 

vai arī SK Jaunpils vadītājs, vai arī BK Jaunpils. Jau vairākus gadus jauniešiem vasaras sezonas laikā, 

ir iespējams strādāt vairākos Jaunpils novada uzņēmumos. Iespējams arī, kā brīvprātīgajiem palīgiem 

novada pasākumos. Jauniešiem ir iespēja iet vasarā strādāt  labiekārtošanas nodaļā, Jaunpils Bibliotēkā, 

Jaunpils kultūras namā, Jaunpils pils krogā u.c. 

 Jaunatnes likums nosaka pašvaldībām pienākumu nodrošināt institucionālo sistēmu darbam ar 

jaunatni. Jaunpils novadā strādā jaunatnes lietu speciālists, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni. 

Jaunatnes lietu speciālists darbojas ar mērķi veicināt jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību 

aizstāvību, kā arī veicināt jauniešu personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un 

kultūras jomā. Pamazām tiek uzlabota komunikācija ar jauniešiem un jauniešu darbības koordinēšana, 

lai mērķtiecīgi un strukturēti veiktu jaunatnes politikas attīstību Jaunpils novadā. 

Jaunatnes lietu speciālista rīkotajos līdzdalības un neformālās izglītības pasākumos piedalās Jaunpils 

novada jaunieši, pasākumu apmeklētība ir atkarīga no pagasta, kurā norisinās pasākums. Jaunpils 

pagasta jaunieši lielākoties apmeklē tikai pasākumus, kas norisinās Jaunpilī, bet Viesatu jaunieši 

apmeklē pasākumus, kas notiek Viesatās. 

 Lai gan pašvaldībā tiek izmantoti jauniešiem informācijas kanāli, piem., sociālie tīkli  

mājaslapas. 2017.gadā novembra mēnesī veiktajā jauniešu anketēšana apliecina, ka Jaunpils novada 

jauniešu informētības līmenis par viņiem aktuālām tēmām ir nepietiekams, jauniešiem trūkst 

informācijas par jaunatnes lietu speciālista aktivitātēm, karjeras konsultanta pakalpojumiem, par 

iespējām iesaistīties pašvaldības darbā, nevalstisko un sabiedrisko organizāciju darbībā. Informāciju par 

dažādiem pasākumiem, kas tiek organizēti, zina tikai jaunieši, kas ieinteresēti novada aktualitātēs. 

 Informācija par tiem tiek izvietota gan sociālajos portālos, gan izvietotas afišas vidē un skolā. 

Novada pagastos darbs ar jauniešiem līdz šim ir ticis organizēts sporta, izglītības vai kultūras iestāžu 

pasākumu ietvaros, nodrošinot jauniešiem iespēju iegūt izglītību, būt aktīviem  un iesaistīties dažādos 

interešu izglītības pulciņos un kultūras aktivitātēs. 

 



 
 

 
 

 

                                     3.attēls. Jaunpils novada jauniešu skaita salīdzinājums ar kopējo iedz. skaitu 

 

 Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis Latvijā ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tāpēc ir 

būtiski apskatīt jauniešu skaitu tieši šajā vecuma grupā. Konkrētā vecuma grupa ir arī šī dokumenta 

galvenā mērķauditorija. Apskatot jauniešu skaita dinamiku, var novērot tendenci, ka ar katru gadu 

jauniešu skaits Jaunpils novadā samazinās (3.attēls). 

 

          
 

 

                                                 4.attēls. Jauniešu (vecumā no 13 –25 gadiem) skaits Jaunpils novadā  
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 Jāņem vērā, ka arī migrācija gan uz citām Latvijas pilsētām, novadiem, gan uz citām valstīm 

ietekmē faktisko situāciju. Šobrīd nav zināms, cik ir to jauniešu, kas Jaunpils novadā atgriežas pēc 

studijām augstskolās, lai šeit apmestos uz pastāvīgu dzīvi. Tāpat nav zināma viņu motivācija jeb iemesli, 

kas liek šiem jauniešiem atgriezties. Vien pieņēmumi, tādi kā emocionālā saikne un piederības sajūta, 

ģimenes mantojums, zemā konkurētspēja u.c.. Tomēr nevienam nav noslēpums, ka lielu daļu 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (t.sk. jauniešus) neapmierina darba iespējas un darba samaksa novadā, 

kā rezultātā viņi meklē darbu ārpus novada, kas ir galvenais iemesls, kāpēc pārceļas uz dzīvi citviet. 

Tādējādi  

 Jaunpils novads jau šobrīd saskaras ar vairākiem izaicinājumiem: atbilstošas kvalifikācijas 

darbaspēka trūkums novadā; jauniešu skaita samazinājums vēl vairāk paspilgtina sabiedrības kopējo 

novecošanos un palielina jau tā ievērojamo demogrāfisko slodzi, kā rezultātā ir prognozējami mazāki 

nodokļu ieņēmumi. 

 

Jaunpils novada jaunatnes SVID analīze 

 

 Izstrādājot “Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programmu 2019.- 2022.gadam”, tika 

veikta jaunatnes politikas analīze (SVID) Jaunpils novadā, lai noteiktu jaunatnes politikas problēmas 

un izvirzītu prioritārās jomas. 

 

 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

1. Pieejamas saturīgas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas skolēniem. 

2. Attīstīta sporta, izglītības un kultūras 

infrastruktūra (sporta laukumi visā novadā, 

kultūras nami, bibliotēkas). 

3. Aktīvs un veselīgs dzīves veids novadā 

(notiek daudz un dažādu sporta pasākumi, veselīga 

dzīvesveida lekcijas). 

4. Pieejamas plašas rekreācijas iespējas visā 

novadā. 

5. Sekmīga līdzšinējā jauniešu un 

pašvaldības sadarbība lēmumu pieņemšanā, 

jauniešu iniciatīvas veicināšanā un atbalstīšanā. 

6. Noteiktas atbildīgās pašvaldības personas 

darbā ar jaunatni un tā koordinēšanu- 

jaunatnes lietu speciālists un jaunatnes  

darbinieks. 

7. Ir pieejams finansiāls atbalsts jauniešu 

iniciatīvām un aktivitātēm. 

8. Ir pieejams transports jauniešu aktivitātēm. 

9. Jaunieši aktīvi darbojas skolas pašpārvaldē. 

10. Tiek nodrošināts sociālā dienesta atbalsts riska 

grupas jauniešiem. 

11. Jaunpils novadā darbojas biedrība “Levestes 

Spicie”. 

1. Zema jauniešu interese, motivācija piedalīties 

un iesaistīties dažādās aktivitātēs ( sporta 

pasākumi, kultūras pasākumi un citas brīvā 

laika pavadīšanas iespējas). 

2. Nepilnīgi darbojas brīvprātīgā darba sistēma 

jauniešiem. 

3. Neefektīva informācijas, kas aktuāla 

jauniešiem, aprite. 

4. Trūkst jaunieši “līderi”. 

5. Zema sabiedrības izpratne par jaunatnes 

politiku un darbu ar jaunatni. 

6. Ierobežota jauniešu mobilitāte starp pagastiem 

(neatbilstoša jauniešu interesēm sabiedriskā 

transporta kustība, jauniešu nelabvēlīgā 

sociāli ekonomiskā situācija). 

7. Nepietiekams neformālās izglītības 

piedāvājums jauniešiem novadā (Viesatas, 

Leveste, Strutele, Jurģi, Saule, Rāvi). 

8. Daļa aktīvāko jauniešu ir pārslogoti novada 

sabiedriskajā, kultūras, sporta un politiskajā 

dzīvē. 

9. Sadarbības trūkums starp jauniešiem un 

dažādām sabiedrības grupām novadā 

(neuzticēšanās jauniešiem, šaubas par darbu 

izpildi). 



 
 

12. Pašvaldība ir ieinteresēta darba ar jaunatni  

attīstībā. 

 

 

 

 

10. Pašvaldībā nav apstiprināts jaunatnes politikas 

plānošanas dokuments darbam ar jaunatni, 

līdz ar to darbam ar jaunatni nav skaidri 

definēti mērķi un sasniedzamie rezultāti, 

netiek apkopota un analizēta informācija par 

pašvaldības jauniešu vajadzībām un interesēm 

un darba ar jaunatni izvērtējums līdz šim nav 

īstnenots. 

11. Vasaras nodarbinātības pasākumu apjoms 

jauniešiem ir neatbilstošs jauniešu interesei. 

12. Nav izveidotas un jauniešiem pastāvīgi 

pieejamas Jauniešu centra telpas. 

IESPĒJAS DRAUDI 

1. Latvijas valsts budžeta programmu, Eiropas 

Savienības programmu un citu līdzekļu piesaiste 

darba ar jaunatni attīstībai novadā. 

2. Attīstīt kvalitatīvu un noturīgu sadarbību starp 

novada jauniešiem un pašvaldības un tās 

pakļautībā esošo iestāžu darbiniekiem. 

3. Pašvaldības atbalsta programmas izveide 

skolēnu mācību uzņēmumiem, ar mērķi veicināt 

jauniešu uzņēmējspējas. 

4. Jauniešu aktīvāka iesaistīšanās pasākumu 

organizēšanā novadā un valstī, t.sk. pasākumu 

dažādām vecuma grupām. 

5. Novada ekonomiskā izaugsme, jaunas 

darbavietas laukos (iestādes, veikali u.t.t). 

6. Jauniešu organizāciju (piemēram, Jauniešu 

dome), kas darbojas novada teritorijā, veidošanās 

un darbības attīstība. 

7. Dažāda vecuma jauniešu kopīgi sadraudzības  

pasākumi (kino maratoni, pasākumi kopā ar 

senioriem, apmaiņas braucieni u.t.t) kā garantija 

jaunatnes politikas ilgtermiņa darbībai. 

8. Jauniešu, kuri devušies studiju vai darba gaitās 

uz citiem novadiem, pilsētām vai valstīm, iesaiste 

pašvaldības sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. 

9. Jauniešu mobilitātes pasākumu organizēšana 

(pieredzes apmaiņas braucieni, semināri, forumi, 

ekspedīcijas, u.c.). 

10. Regulāra dalība dažādos projektu konkursos 

jauniešu jomas attīstībai novadā, infrastruktūras un 

izglītības attīstībai. 

 

 

1. Augsta bezdarba līmeņa jauniešu vidū 

saglabāšanās un paaugstināšanās. 

2. Dažādu atkarību izplatība jauniešu vidū. 

3. Strauja jauniešu aizplūšana/pārcelšanās uz 

dzīvi citās pilsētās un došanās uz ārvalstīm 

(studijas, darbs, ģimenes apstākļi). 

4. Zems dzimstības un augsts mirstības līmenis, 

jauniešu pārcelšanās uz pilsētām. 

5. Jauniešu neinteresētība novadā notiekošajos 

sabiedrības procesos un aktivitātēs. 

6. Jauniešiem aktuālu un interesējošu 

piedāvājumu un iespēju trūkums. 

7. Vecāku bezatbildība un neinteresētība bērnu 

8. attīstībā un audzināšanā. 

9. Izglītības iestāžu minimāla iesaiste darba ar 

jaunatni attīstībā. 

10. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts darba 

ar jaunatni attīstībai (piemēram, slodzes 

palielināšana darba ar jaunatni iesaistītām 

personām). 

 

 

 

  

  



 
 

Veicot SVID analīzi, ir ņemti vērā jaunatnes darbā iesaistīto speciālistu un jauniešu viedokļi, kuri iegūti 

2017.gada novembra anketēšanas rezultātā. Stiprās puses ir jāturpina pilnveidot jomās, kuras ir jau 

attīstītas novadā, piemēram, transporta nodrošinājums jauniešu aktivitātēm, finansējuma nodrošināšana 

darbam ar jaunatni u.c. Vājās puses, galvenokārt, saistītas ar zemu līdzdalību un nestrukturētu darba ar 

jaunatni koordināciju, ir iespējams apturēt vai pat novērst, izstrādājot pārdomātu rīcības plānu. Iespēju 

sadaļā minētie secinājumi atspoguļo pašvaldības iespējas jaunatnes jomā, kuras būtu jārealizē, 

izstrādājot un īstenojot jaunatnes politikas attīstības programmu novadā. Noteiktajiem draudiem 

jaunatnes politikas jomā novadā, ar strukturētām un plānotām aktivitātēm novada līmenī, iespējams 

novērst, mazinot jauniešu bezdarba līmeni, dažādu atkarību izplatību jauniešu vidū u.c. 

 

  



 
 

Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2022.gadam 

uzdevumi un aktivitātes 

Prioritāte Uzdevums Aktivitāte Rezultatīvais rādītājs 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgā 

institūcija/ 

Iesaistītās 

institūcijas 

1. Jauniešu 

līdzdalība 

1.1.Radīt labvēlīgu 

vidi jauniešu aktīvās 

līdzdalības attīstībai 

dažādos sabiedrības 

līmeņos un procesos 

1.1.1. Veicināt jauniešu 

līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā 

R1.1.1-1 Izveidota Jaunpils novada jauniešu 

dome 31.12.2019 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola    

R1.1.1-2 Ne mazāk kā 10 jaunieši ir 

iesaistījušies Jauniešu domes darbā ik gadu 31.12.2022 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, 

Tukuma 

izglītības 

pārvalde 

R1.1.1-3 Jaunieši piedalījušies vismaz 6 

lēmumu pieņemšanā pašvaldībā 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

1.1.2.Veicināt un 

atbalstīt jauniešu 

iniciatīvas un līdzdalību 

Jaunpils novada 

pašvaldības aktivitātēs 

R1.1.2-1 Notikušas ne mazāk kā 8 

informatīvas tikšanās ar skolēnu 

pašpārvaldēm un izglītības iestādēm 31.12.2022 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, 

Tukuma 

izglītības 

pārvalde 



 
 

R1.1.2-2 Ne mazāk kā 100 jaunieši 

iesaistījušies novada sabiedriskajos 

pasākumos 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R1.1.2-3 Ne mazāk kā 20 jauniešu ir 

iesaistījušies iniciatīvu īstenošanā novadā 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais dienests 

Jaunpils 

vidusskola, 

novada 

iedzīvotāji 

R1.1.2-4 Ir īstenotas ne mazāk kā 4 

tematiskas aptaujas par jauniešiem 

aktuāliem jautājumiem 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, Jaunpils 

vidusskola, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, NVO 

1.1.3.Veicināt jauniešu 

iesaisti brīvprātīgā darba 

aktivitātēs 

R1.1.3-1 Ir izveidota Brīvprātīgā darba 

sistēma, iesaistot NVO un pašvaldības 

iestādes 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, Jaunpils 

vidusskola, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, NVO 



 
 

R1.1.3-2 Īstenoti ne mazāk kā 4 semināri un 

informatīvie pasākumi ar mērķi popularizēt 

brīvprātīgā darba kustību 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, Jaunpils 

vidusskola, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, NVO 

R1.1.3-3 Notikuši 4 brīvprātīgo godināšanas 

pasākumi 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, Jaunpils 

vidusskola, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, NVO 

1.1.4. Attīstīt 

institucionālo sistēmu 

darbam ar jaunatni 

R1.1.4.-1 Ir izveidotas 1 pilnas slodzes 

amata vieta darbam ar jaunatni novadā 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome        

2. Jauiešu 

informētība 

2.1.Nodrošināt 

savstarpējo 

informācijas apmaiņu 

starp jauniešiem un 

pašvaldību 

2.1.1. Izveidot un attīstīt 

vienotu jauniešu 

informācijas sistēmu 

Jaunpils novadā 

R2.1.1-1 Ir izveidots informācijas apmaiņas 

rīks jauniešiem uz sociālo tīklu bāzes 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

R2.1.1-2 Ir izveidota informācijas apmaiņas 

sistēma sadarbībā ar izglītības iestādēm 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola 

R2.1.1-3 Ne mazāk kā 5 jaunieši ir 

iesaistījušies informācijas par jauniešiem 

sagatavošanā un atspoguļošanā novada 

mājas lapā 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola 



 
 

2.1.2. Veicināt 

informētību par 

jauniešiem aktuālajiem 

jautājumiem un iespējām 

R2.1.2-1 Divas reizes mēnesī tiek apkopota 

un publicēta informācija novada 

informācijas nesējos par jauniešu aktivitāti 

Jaunpils novadā 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

R2.1.2-2 Ik nedēļu tiek apkopota un izplatīta 

jauniešiem aktuāla informācija par 

sabiedrībā notiekošiem procesiem, 

piedāvātajiem pakalpojumiem 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R2.1.2-3 Ir notikušas vismaz 25 jauniešu 

tikšanās klātienē par jauniešiem aktuāliem 

jautājumiem (veselība, nodarbinātība, 

izglītība u.c.). 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

3. Jauniešu 

neformālā 

izglītība 

3.1. Sekmēt jauniešu 

neformālās izglītības 

attīstību novadā 

3.1.1. Nodrošināt NFI 

pieejamību novadā 

R3.1.1-1 Ir notikuši ne mazāk kā 8 

neformālās izglītības pasākumi, t.sk. 

apmācības 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R3.1.1-2 Vismaz 10% jauniešu ir 

iesaistījušies nevalstisko organizāciju / 

iniciatīvu grupu darbā 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 



 
 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

3.1.2. Veicināt jauniešu 

iesaistīšanos reģionāla, 

nacionāla un 

starptautiska mēroga NFI 

aktivitātēs 

R3.1.2-1 Reģionāla mēroga NFI aktivitātēs 

ir iesaistījušies vismaz 10 jaunieši 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R3.1.2-2 Nacionāla mēroga NFI aktivitātēs 

ir iesaistījušies vismaz 10 jaunieši 

2019.-2022 

gadam 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais dienests 

,Attīstības 

nodaļa, Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R3.1.2-3 Starptautiska mēroga NFI 

aktivitātēs ir iesaistījušies vismaz 15 

jaunieši 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 



 
 

3.2. Radīt iespēju 

ikvienam jaunietim 

pavadīt brīvo laiku 

atbilstoši vecumam, 

vajadzībām un 

interesēm. 

3.2.1.Uzlabot 

materiāltehnisko bāzi 

brīvā laika pavadīšanai 

atbilstoši jauniešu 

interesēm un vēlmēm 

novadā 

R3.2.1-1 Ir nodrošināts atbilstošs inventārs 

un labiekārtots Jauniešu centrs 

2019.-2022 

gadam 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Attīstības nodaļa 

R3.2.1-2 Ir sagatavoti 2 pieteikumi 

finansējuma saņemšanai projektu konkursos 

par aprīkojuma iegādi 31.12.2022 

Attīstības nodaļa, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

3.2.3. . Veicināt jauniešu 

iesaistīšanos kultūras un 

sporta aktivitātēs 

R3.2.3-1 Ir organizēti un jaunieši ir iesaistīti 

vismaz 8 aktīvā sporta un kultūras 

pasākumos 

Novadā 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R3.2.3-2 Aktīvā sporta un kultūras 

pasākumos novadā un ārpus novada ir 

iesaistījušies 40% jauniešu 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

4.Jauniešu 

sociālā drošība 

un veselība 

4.1.Popularizēt 

veselīgu dzīvesveidu 

drošā vidē 

4.1.1. Veicināt jauniešu 

iesaisti informatīvos, 

izglītojošos un 

izklaidējošos veselīga 

dzīvesveida pasākumos 

R4.1.1-1 Ir organizēti vismaz 15 izglītojoši 

un aktīvi pasākumi jauniešiem - apmācības 

un lekcijas 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 



 
 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R4.1.1-2 Ir īstenoti vismaz 8 jauniešu 

atkarības profilakses, veselīga dzīvesveida 

tematiski pasākumi. 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R4.1.1-3 Ir notikušas 4 veselības speciālistu, 

uzticības tālruņa numuru popularizēšanas 

akcijas, lai veicinātu jauniešu informētību 

par iespējām saņemt palīdzību un atbalstu 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R4.1.1-4 Ir pieejama vispusīga ikgadējā 

statistika par sociālā riska grupu jauniešiem 31.12.2022 Sociālais dienests 

R4.1.1-5 Ne mazāk kā 15 sociālā riska 

grupu jaunieši ir integrēti saturīgās jauniešu 

aktivitātēs, sadarbojoties ar citām iestādēm 

un organizācijām 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 



 
 

5. Jauniešu 

nodarbinātība un 

uzņēmējdarbība 

5.1. Veicināt jauniešu 

nodarbinātību 

Jaunpils novadā 

5.1.1.Veicināt skolēnu 

nodarbinātību vasarā. 

R5.1.1-1 Vismaz 15 jaunieši ik gadu 

piedalās vasaras nodarbinātības pasākumos 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R5.1.1-2 Vismaz 3 novada pašvaldības 

iestādes un uzņēmumi ir iesaistījušies 

jauniešu nodarbinātības veicināšanas 

pasākumos 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, 

NVO, vietējie 

uzņēmēji 

5.1.2. Veicināt jauniešu 

informētību par darba 

tirgu un uzņēmējdarbību 

R5.1.2-1 40 jaunieši ir saņēmuši informāciju 

par ES, valsts un pašvaldības atbalsta 

programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai 

un attīstībai 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R5.1.2-2 Ir izveidots Jauniešu biznesa ideju 

konkurss novadā 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 



 
 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R5.1.2-2 Vismaz 2 jauniešu biznesa idejas ir 

saņēmušas atbalstu biznesa ideju konkursa 

novadā ietvaros 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 

R5.1.2-3 Ir notikuši ne mazāk kā 4 

pasākumi, kas veicina jauniešu 

uzņēmējspēju, izpratni par biznesa attīstību 

un karjeras izvēles iespējām 31.12.2022 

Jaunpils novada 

dome, 

Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

Sociālais 

dienests, 

Attīstības nodaļa, 

Jaunpils 

vidusskola, NVO 



 
 

 

Vadība un pārraudzība 

 
Par Jaunpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības programmas pārraudzību atbildīgā institūcija 

ir Jaunpils novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa. Programmas ilgtspēju nodrošinās 

Jaunpils novada pašvaldība un Jaunatnes lietu speciālists sadarbībā ar jauniešu organizācijām vai iniciatīvu 

grupām (ja tādas tiks dibinātas novadā), skolēnu pašpārvaldēm, speciālistiem un citām pašvaldības un valsts 

institūcijām. 

 Reizi gadā Jaunpils novada Jaunatnes lietu speciālists koordinē Jaunpils novada Jaunatnes politikas 

attīstības programmas īstenošanas izvērtēšanu novadā Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības 

programmas 2019.-2022. gadam izstrādāšanā tika iesaistīti pašvaldības deputāti un pašvaldības un to 

iestāžu darbinieki, valsts institūciju darbinieki, jauniešu biedrība “Levestes spicie”, biedrība “Jaunatnes 

līderu koalīcija”, jaunieši, speciālisti, kas veic darbu ar jaunatni novadā un jaunatnes politikas eksperti. 

Katru gadu, kopā ar ikgadējo pašvaldības budžeta projekta izstrādi, tiek aktualizēts vai precizēts Jaunatnes 

politikas attīstības programmas dokuments. Politikas attīstības programmā skaidri tiek atspoguļotas 

plānotās darbības, saskaņā ar Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programmu. 

 

 

 

Priekšsēdētaja         L.Gintere 
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 Par Jaunpils novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu 

 
 
Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5. panta pirmo daļu Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

  

 APSTIPRINĀT Jaunpils novada Jauniešu domes nolikumu. 
 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 

2018.gada 30.novembra 
sēdes Nr.10 lēmumu Nr.155 

 

Jaunpils novada Jauniešu domes nolikums 

Izdots saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

 2.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta sesto daļu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Jaunpils novada Jauniešu dome (turpmāk – Jauniešu dome) ir Jaunpils novada domes 

izveidota institūcija. 

2. Jauniešu dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas 

Republikas Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm, Jaunpils novada jaunatnes 

politikas programmu, šo nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3. Nolikums nosaka Jauniešu domes mērķus, uzdevumus, funkcijas, tiesības, pienākumus un 

organizatorisku struktūru. 

4. Jauniešu dome sadarbojas ar Jaunpils novada domi, domē pastāvošajām komitejām, 

komisijām un citām struktūrvienībām, kā arī citu pašvaldību jauniešu domēm, NVO, valsts 

institūcijām un uzņēmumiem, t.sk. ārpus Latvijas 

5. Jauniešu domes darbību atbalsta un koordinē Jaunpils novada domes jaunatnes lietu speciālists 

un jaunatnes darbinieks. 

6. Par Jauniešu domes lēmumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem regulāri tiek informēts par 

darbu ar jaunatni atbildīgie – jaunatnes lietu speciālists un jaunatnes darbinieks, kā arī Jaunpils 

novada domes deputāti; tiem ir konsultatīvs spēks un tie var tikt iesniegti Jaunpils novada domei, 

domes institūcijām, struktūrvienībām. 

7. Jauniešu dome dibināta, lai nodrošinātu Jaunpils novada jauniešu interešu pārstāvniecību un 

vajadzību aizstāvību, dotu iespēju jauniešu iniciatīvām, piedāvātu problēmu risinājumus no 

jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Jaunpils novada domei. 

II. Jauniešu domes sastāvs 

8. Jauniešu domes sastāvā darbojas Jaunpils novada aktīvie jaunieši (jaunietis atbilstoši 

Jaunatnes likumam no 13-25 gadiem, kā arī atbilstoši Eiropas Savienības regulai – jaunieši 

vecumā līdz 30 gadiem), kuri Jaunatnes lietu speciālistam vai Jaunatnes darbiniekam  ir izteikuši 

vēlmi pārstāvēt jauniešu intereses un uzlabot jauniešu situāciju novadā. 

9. Jauniešu domes sastāvā tiek  aicināti jaunieši, kuri ir piederīgi Jaunpils novadam. 

10. Jaunieši domē darbojas līdz 20 jauniešiem, kuriem tiek piešķirtas balsstiesības, taču Jauniešu 

domes lēmumu pieņemšanas procesos un aktivitāšu organizēšanā piedalīties ir aicināts ikviens 

Jaunpils novada jaunietis, saņemot priekšrocības iekļūt Jauniešu domes sastāvā. 

11. Jauniešu domes sastāvs tiek apstiprināts balstoties uz balsojuma rezultātiem, ko apstiprina 

Jauniešu domes priekšsēdētājs. 



 
 

12. Jauniešu domes pārstāvji ievēl Jauniešu domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus - 

katrā novada apdzīvotā vietā viens. 

13. Jauniešu dome pēc nepieciešamības var veidot darba grupas, ieceļot grupas vadītāju un 

sniedzot atskaites paveikto. 

14. Jauniešu domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, protokolists un darba grupu vadītāji, 

vadītāju vietnieki tiek ievēlēti no Jauniešu domes vidus un ir jaunietis vecumā līdz 30 gadiem 

ievēlēšanas brīdī. 

15. Jauniešu domes amatos ievēlēto personu darbības termiņš ir viens gads no ievēlēšanas, 

Jauniešu domes locekļi var tikt pārvēlēti vairākus termiņus. 

16. Jauniešu domes sēdēs piedalās jaunatnes lietu speciālists un/vai Jaunatnes darbinieks. 

 

III. Jauniešu domes mērķis 

17. Jauniešu domes mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi norisēs vietējā, 

valsts un starptautiskā mērogā. 

IV. Jauniešu domes uzdevumi 

18. Motivēt jauniešus iesaistīties un būt aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem. 

19. Izzināt, pētīt un analizēt jauniešu intereses un problēmas Jaunpils novadā. 

20. Izskatīt ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzību 

īstenošanu Jaunpils novadā. 

21. Uzņemties starpnieka lomu starp jauniešiem Jaunpils novadā un pašvaldības institūcijām 

dažādu ar jauniešiem saistītu jautājumu risināšanā. 

22. Izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus un iniciatīvas. 

23. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, skolēnu pašpārvaldēm, citām jauniešu domēm Latvijā, 

dažādam starpnozaru institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citu organizāciju pārstāvjiem 

Latvijā un pasaulē jaunatnes lietās, īstenojot kopīgus projektus. 

24. Informēt jauniešus par piedāvātajām projektu iespējām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī. 

25. Līdzdarboties Jaunpils novada organizētājās aktivitātēs, kā arī pašiem organizēt pasākumus 

jauniešiem. 

26. Pārstāvēt Jauniešu domes viedokli vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. 

V. Jauniešu domes darbības reglaments un pienākumi 

27. Jauniešu domes darbu vada un sēdes sasauc tās priekšsēdētājs ne vēlāk kā 3 darba dienas 

iepriekš rakstiski vai mutiski informējot. 

28. Jauniešu domes sanāksmes notiek ne retāk kā reizi četrās nedēļās, un tās ir atklātas. 

29. Jauniešu domes priekšsēdētaja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētaja 

vietnieki. 

30. Jauniešu domes sēdes protokolē Jauniešu domes protokolists 

31. Jauniešu domes darbā var tikt pieaicinātas personas, kuras nav Jauniešu domes sastāvā. 

VI. Balsošanas kārtība 

32.Lēmumus Jauniešu dome pieņem balsojot. 

33. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti (iepriekš par to vienojoties), un priekšlikums uzskatāms 

par pieņemtu ar vienkāršu balsu vairākumu. 

34. Gadījumā, ja „par” un „pret” balsojušo skaits ir vienāds, izšķirošā ir Jauniešu domes 



 
 

priekšsēdētāja balss. 

35. Jauniešu dome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse Jauniešu 

domes locekļu. 

VII. Jauniešu domes tiesības 

36. Jauniešu domes izvirzītajiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Jaunpils novada domes sēdēs, 

kurās izskata jautājumus, kas tieši vai netieši skar jauniešu intereses pašvaldībā. 

37. Jauniešu domei ir tiesības Jaunpils novada pašvaldībā saņemt nepieciešamo informāciju par 

Jauniešu domes kompetencē esošajiem jautājumiem. 

38. Izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus.  

39. Jauniešu domei ir tiesības izteikt priekšlikumus par pašvaldības budžeta līdzekļu sadali, 

nosakot prioritātes ar jauniešiem saistītās jomās. 

40. Jauniešu domei ir tiesības sniegt ieteikumus Jaunpils novada domes iestādēm un 

struktūrvienībām, par projektiem, kas skar jauniešu jautājumus. 

41. Jauniešu domei ir tiesības sniegt informāciju par Jauniešu domes darbu masu informācijas 

līdzekļiem, publiskot informāciju interneta vidē. 

VIII. Jauniešu domes finansējums 

42. Finansējums Jauniešu domei tiek piešķirts kā Jaunpils novada Jaunatnes politikas budžeta 

sastāvdaļa. 

43. Finansējums Jauniešu domes darbības nodrošināšanai un iniciatīvām var tikt piesaistīts, 

iesaistoties projektu konkursos, organizējot pasākumus jauniešiem, labdarības akcijas un citas 

aktivitātes. 

IX. Jauniešu domes atbildība 

44. Jauniešu domes locekļi ir atbildīgi par viņiem uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un 

tiesību īstenošanu. 

X. Izmaiņu kārtība 

45. Jauniešu domes likvidāciju vai izmaiņas tās sastāvā, vai šī nolikuma izmaiņas var ierosināt 

pēc Jauniešu domes priekšsēdētāja, vismaz 5 Jauniešu domes locekļu vai Jaunatnes lietu 

speciālista, Jaunatnes darbinieka priekšlikuma. 

 

Domes priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Par Jaunpils vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

 
2018.gada 15.novembrī Jaunpils novada dome saņēma Jaunpils vidusskolas iesniegumu reģ.Nr. 3-

8/887 ar lūgumu apstiprināt Jaunpils vidusskolas nolikumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējā izglītības likuma 9. pantu, nolemj: 
Apstiprināt Jaunpils vidusskolas nolikumu (pielikumā). 

 
 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 

  



 
 

 
Jaunpils novada dome 
Jaunpils vidusskola 

Izglītības iestādes reģ.nr. 4313900207 
Reģ.nr. 90001501168 

”Jaunpils vidusskola”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, LV-3145 
tālruņi: 63162193, 63162130, fakss: 63162130, e-pasts: jaunpvsk@latnet.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Jaunpils novada domes 30.11.2018. 

lēmumu (prot.Nr. 10, lēmumu Nr.156) 

 

L.Gintere 

 

               

JAUNPILS  VIDUSSKOLAS  NOLIKUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

 
                                     Izdots saskaņā ar 

 Izglītības likuma 15.panta 

12.punktu un 22.panta pirmo daļu,  

Vispārējās izglītības likuma 8. un 

9.pantu  

  

I. Vispārīgie jautājumi 

  

1. Jaunpils  vidusskola (turpmāk - iestāde) ir Jaunpils novada domes (turpmāk – dibinātājs) 

dibināta vispārējās izglītības iestāde.   

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi  

normatīvie akti, kā arī  iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums. 

3. Iestāde ir pastarpinātas pārvaldes iestāde, tai ir zīmogs ar papildināto mazo valsts ģerboni, 

zīmogs ar Jaunpils novada ģerboni, simbolika un konts bankā. Iestādes finanšu, materiālo un 

nemateriālo līdzekļu un saimniecisko darījumu uzskaite atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek 

veikta pašvaldības grāmatvedībā.  

4. Iestādes juridiskā adrese: “Jaunpils vidusskola”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 

LV-3145. 

5. Dibinātāja juridiskā adrese: „Ērģelnieki” Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-

3145. 

6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils 

pagasts, Jaunpils novads, LV-3145. 

 

 

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

 

mailto:jaunpvsk@latnet.lv


 
 

7. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, 

lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības valsts standartā 

un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.  

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.  

9. Iestādes uzdevumi ir :  

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas; 

9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 

personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālai 

integrācijai un izglītības turpināšanai; 

9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo 

karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju 

apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus 

motivējot mūžizglītībai; 

9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību 

un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi 

un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi 

pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem 

cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – 

Latvijas patriotus; 

9.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk 

– vecāki), lai nodrošinātu izglītības ieguvi; 

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos 

mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus; 

9.9. pirmsskolas izglītības programmā: 

9.9.1. īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības 

daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības 

apguves uzsākšanai; 

9.9.2. sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi; 

9.9.3. sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un 

gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski 

attīstītu personību; 

9.9.4. veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī 

veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un 

prasmju apguvi; 

9.9.5. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību; 

9.9.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem 

pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošu 

pamatizglītības ieguves uzsākšanai. 

 

III.  Iestādē īstenojamās izglītības programmas 

 

10. Iestāde īsteno šādas izglītības programmas:  



 
 

10.1. pamatizglītības  programmu (kods 2101 11 11);  

10.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 3101 10 11); 

10.3.  pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11 ); 

10.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem       

(kods 2101 56 11); 

10.5. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem   

(kods 0101 55 11 ); 

10.6. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem (kods 0101 56 11 ). 

11. Iestāde var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas   izglītības programmas. 

 

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

12. Izglītības  procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

citi normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un 

citi iestādes iekšējie normatīvie akti. 

Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets. 

Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. 

Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.  

13. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek Ministru 

kabineta noteiktā kārtībā. 

14. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības 

standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un 

vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek 

saskaņots ar iestādes direktoru katra semestra sākumā. 

15. Iestādē ir pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar iestādes izstrādātajiem 

iekšējiem noteikumiem. 

16. Pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko 

izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās. 

17. Izglītības procesa nodrošināšana pirmsskolas izglītības programmā: 

17.1.  pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir: 

17.1.1. ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa 

individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu; 

17.1.2. sekmēt izglītojamā pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē; 

17.1.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, pašvaldības un vecāku sadarbību; 

17.2. izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā 

un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu 

slodzi;  

17.3. rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. 

Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, psihiskai un sociālai 

attīstībai tiek plānotas katru nedēļu;  

17.4. pirmsskolas izglītības satura apguve izglītojamajam nodrošina: 

17.4.1. daudzpusīgas izglītojamā attīstības sekmēšanu un individualitātes veidošanos; 

17.4.2. garīgo, fizisko un sociālo attīstību; 



 
 

17.4.3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, tai skaitā 

izglītojamā prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties veidošanos un attīstību; 

17.4.4. izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju sekmēšanu;  

17.4.5. izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas 

attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 

personību; 

17.4.6. pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam 

pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot 

un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību; 

17.4.7. izpratnes par cilvēktiesību pamatprincipiem veidošanos, audzinot krietnus, 

godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 

17.4.8. valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi; 

17.4.9. veselības nostiprināšanu; 

17.4.10. psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai. 

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

 

18. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvos aktos un iestādes iekšējos normatīvos aktos.  

 

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

19. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

20. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās 

izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības 

likumā un citos normatīvos aktos. Direktora tiesības, pienākumus  un atbildību precizē darba 

līgums un amata apraksts. 

21. Skolas direktors ir tiesīgs rīkoties ar skolas apstiprināto budžetu un ir skolas paraksta tiesīgā 

persona. Direktors bez īpaša pilnvarojuma pārstāv skolu pašvaldības, valsts un 

starptautiskajās institūcijās, atbilstoši savai kompetencei izsniedz pilnvaras padotībā 

esošajiem darbiniekiem. 

22. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem 

konkrētu uzdevumu veikšanu. 

23. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā  un citos 

normatīvos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus  un atbildību precizē darba līgums un amata 

apraksts. 

24. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Bērnu tiesību aizsardzības 

likumā, Darba likumā  un citos normatīvos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, 

pienākumus  un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

 

 



 
 

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

25. Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un kārtību. 

26. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes 

padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

     

 

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

27. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka 

Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. 

28. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors.  

 

IX. Iestādes izglītojamo pašpārvalde 

 

29. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes 

darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot izglītojamo 

pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldi atbalsta iestādes direktors un pedagogi. 

30. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo 

pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo 

pašpārvalde. 

 

X. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde, kurai 
privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu 

administratīvo aktu vai faktisko rīcību 

 

31. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvos aktos, 

kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos 

aktus.  

 

32. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam - Jaunpils novada domei, adrese:  “Ērģelnieki”, 

Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.  

 

XII. Iestādes saimnieciskā darbība 

 

33. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un 

citos normatīvos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto. 

34. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un 

fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem 

pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.  

 



 
 

XII. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība 

 

35. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums 

un citi normatīvie akti. 

36. Iestādi finansē tās dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā normatīvos 

aktos noteiktā kārtībā. 

37. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 

37.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

37.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos; 

37.3. no citiem ieņēmumiem. 

38. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai: 

38.1. iestādes attīstībai; 

38.2. mācību līdzekļu iegādei; 

38.3. iestādes aprīkojuma iegādei; 

38.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.  

 

 

 

XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

39. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to 

Izglītības iestāžu reģistram. 

 

XIV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

40. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes 

nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs. 

41. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, direktora vai 

iestādes padomes , Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. 

42. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina iestādes dibinātājs.  

 

XV. Citi  būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības 
likumu un citiem normatīvajiem aktiem 

 

43. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un 

arhīvu pārvaldību. 

44. Iestāde normatīvajos aktos noteikta kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un 

pašvērtējuma ziņojumu. 

45. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas 

ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. 

46. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas 

un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem. 



 
 

47. Iestāde normatīvos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi 

un pirmās palīdzības pieejamību iestādē. 

48. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos 

pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp: 

48.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu; 

48.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības 

noteikumu ievērošanu. 

 

 

 

Direktors                                                 Jānis Liepiņš   

 

 

 
  



 
 

 
 

JAUNPILS NOVADA DOME 
 

 

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

 

 

LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 30.novembrī 
Nr. 157 

Protokola Nr.10, 4.p. 

 
Par telpu nomas maksas dzēšanu nekustamajam īpašumam “Pirts” 

 
Jaunpils novada dome 2018.gada 15.maijā saņēma iesniegumu no Silvas Zāgmanes, reģ. Nr.3-

7/421, kurā Silva Zāgmane lūdz dzēst nomas maksu par nekustamo īpašumu „Pirts”, Jaunpils pagasts, 

Jaunpils novads, ņemot vērā veiktos ieguldījumus Telpās. Maksājumu dokumenti par veiktajiem 

personīgajiem ieguldījumiem iesniegti 30.10.2018. EUR 983,22 apmērā. 
Izskatot iesniegumu, Dome konstatē: 

1. Dome ar Silvu Zāgmani 21.05.2018. noslēdza telpu nomas līgumu par nekustamo īpašumu „Pirts”, 

Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.  

2.  Telpu nomas maksa EUR 30,72 mēnesī. 

3. Saskaņā ar telpu nomas līguma 2.6.punktu Nomniekam ir tiesības lūgt Iznomātājam dzēst vai 

samazināt telpu nomas maksu par neatdalāmajiem ieguldījumiem iznomātajā telpā, ja šādu 

ieguldījumu veikšanu Nomnieks iepriekš rakstiski saskaņojis ar Iznomātāju. 

4. „Pirts” telpas tika atjaunotas gan projektā „Bebru ielas sabiedriskās pirts labiekārtošana” projektu 
konkursa „Darām paši” ietvaros, gan ieguldot Silvas Zāgmanes privātos līdzekļus. 

Projekta „Bebru ielas sabiedriskās pirts labiekārtošana” ietvaros: 
- Veikts pirts kosmētiskais remonts, nomainīta apkures sistēma, uzstādīti 5 jauni radiatori, 

sakopta pirts teritorija, kurtuves telpai un saunai ieliktas jaunas durvis, mazgātuvē jauni soli – 

EUR 1562,50 apmērā  
Par Silvas Zāgmanes privātiem līdzekļiem: 

- Paplašināta un pilnībā atjaunota lāvas telpa, iebūvēta jauna lāva, lāvas telpai ielikts logs, 
atjaunots betonētais lievenis, EUR 983,22 apmērā 

 

Nomas maksa par 2018.gadu 
EUR 

Veikto ieguldījumu 
summa, EUR 

Atlikusī Ieguldījumu summa 
uz 01.01.2019. EUR 

225,94 983,22 757,28 

 
Pamatojoties uz Silvas Zāgmanes iesniegumu, Jaunpils novada dome, nolemj: 

 

1. Silvai Zāgmanei dzēst nomas maksu par Telpām - „Pirts”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads 

par 2018.gadu, EUR 225,94 apmērā. 

2. Fiksēt atlikušo ieguldījumu summu uz 01.01.2019. – EUR 757,28 apmērā. 

 

Priekšsēdētaja         L.Gintere 
        
  



 
 

 
 

JAUNPILS NOVADA DOME 
 

 

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

 

 

LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 30.novembrī 
Nr. 158 

Protokola Nr.10, 5.p. 

 
Par naudas balvu Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 

 

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2018. gada 19. oktobrī nolēma 

par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt augstāko Latvijas valsts apbalvojumu-Atzinības 
krusta III šķiru un iecelt par ordeņa komandieri: ilggadējo Jaunpils novada  domes priekšsēdētāju Ligitu 

Ginteri. 
Jaunpils novada domes  noteikumi  Nr. 1 “Par Jaunpils  novada Domes un Jaunpils novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 15.punkts: Domes priekšsēdētājs naudas balvas par 
pašvaldībai vai amatpersonai svarīgiem sasniegumiem (notikumiem)- pašvaldības svētki, valsts 
svētki vai svētku dienas atbilstoši likumam “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, apbalvojumu 
saņemšana, nozīmīgas darba un dzīves jubilejas, bērna piedzimšana, kas kalendārajā gadā 
nepārsniedz noteiktās mēnešalgas apmēru,  nosaka  ar Domes lēmumu.  

Ņemot vērā minēto informāciju un Jaunpils novada noteikumu Nr.1/2018 “Par Jaunpils novada 
Domes un Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzību” 15.punktu, nolemj:  

Piešķirt Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei naudas balvu vienas mēnešalgas 

apmērā par svarīgiem sasniegumiem Latvijas  valsts un Jaunpils novada labā, saņemot Latvijas Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa un Ordeņu kapitula piešķirto -  Atzinības krustu III šķiru un iecelšanu par 

ordeņa komandieri. 
 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 

  



 
 

 
 

JAUNPILS NOVADA DOME 
 

 

Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 30.novembrī 
Nr. 159 

Protokola Nr.10, 6.p. 

 
Par komandējumu domes priekšsēdētājai L.Ginterei 

 

Jaunpils novada dome  05.10.2018. saņēma Latvijas Pašvaldību Savienības (LPS) vēstuli , reģ. 
Nr.  Nr.3-8/763 ar lūgumu komandēt Jaunpils novada domes priekšsēdētāju  Ligitu Ginteri  uz Ludvigsburgu 

(Vācijā), lai piedalītos Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldības padomes (CEMR) organizētajā Politikas 

komitejas sanāksmē. 
Latvijas Pašvaldību savienība segs ceļa un uzturēšanās izdevumus. Latvijas Pašvaldību Savienība lūdz 

komandēt Jaunpils novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri  un segt komandējuma dienas naudu.  
Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību Savienība vēstuli, reģ.Nr. 0220180404/A234, saskaņā ar LR 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta, 27. punktu  un   MK noteikumiem Nr. 969 „Kārtība kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi” , Jaunpils novada dome, NOLEMJ:  

1. Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri, norīkot komandējumā uz Ludvigsburgu (Vācijā) laika 

posmā no  10.12.2018. līdz 12.12.2018., lai piedalītos Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes 
(CEMR) organizētajā Politikas komitejas sanāksmē; 

2. Dome priekšsēdētājai L.Ginterei  izmaksāt komandējuma dienas naudu 100% apmērā no Domes 
budžeta līdzekļiem. 

 

 
Priekšsēdētaja          L.Gintere
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 30.novembrī 
Nr. 160 

Protokola Nr.10, 7.p. 

 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 

  
Ņemot vērā, ka 2019.gada 1.janvāri mainās Dabas resursu nodokļu likme par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu, nosakot, ka cena par 1 tonnu sadzīves atkritumu apglabāšana būs 43.00 euro.  
Saskaņā ar augstāk minēto, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” uzskata, ka 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Jaunpils novada administratīvajā teritorijā būtu nosakāma:  
EUR  12.84 par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

Pamatojoties uz Jaunpils novada domes un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
“Piejūra”” 2018.gada 2.janvārī noslēgtā līguma Nr. 5-32.2/27 punktu Nr. 4.2.2., NOLEMJ: 

3. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu EUR 12.84 apmērā par 1m3.  

4. Maksa stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.  

5. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas palielināšanos informāciju publicēt laikrakstā 

„Jaunpils Vēstis” un Jaunpils novada domes mājas lapā. 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 30.novembrī 
Nr. 161 

Protokola Nr.10, 8.p. 

 
Par Noteikumu Nr.8/2018 “Jaunpils novada domes 

un tās padotībā esošo iestāžu inventarizācijas noteikumi“ apstiprināšanu 

 
Pamatojoties  ar likuma „Par grāmatvedību” III. nodaļu,  2003.gada 21.oktobra  Ministru kabineta 

noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV.nodaļu, nolemj: 

Apstiprināt Noteikumus Nr. 8/2018 ““Jaunpils novada domes un tās padotībā esošo iestāžu 
inventarizācijas noteikumi“. 

Pielikumā:  noteikumi uz 13 lapām. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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NOLIKUMS Nr.8/2018 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
2018.gada 30.novembra 

sēdes Nr.10 lēmumu Nr.161 

 

 

Jaunpils novada domes 

un tās padotībā esošo iestāžu inventarizācijas noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par  

grāmatvedību” III. nodaļu,   

2003.gada 21.oktobra  Ministru  

kabineta noteikumu Nr.585  

„Noteikumi par grāmatvedības  

kārtošanu un organizāciju”  

IV.nodaļu 

 

1.Vispārējie noteikumi 

1.1. Inventarizācijas būtība 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada dome un pašvaldības budžeta iestādes 

organizē un veic inventarizāciju, lai noteiktu iestādes īpašuma vai lietojuma objektu apjomu dabā 

un salīdzinātu ar debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas. 

2. Budžeta iestādes īpašuma vai lietojuma objektu apjoma noteikšana dabā ietver šo objektu 

daudzuma, lietošanas ilguma un pilnvērtīguma (kvalitātes, derīguma) novērtēšanu ar vispārīgi 

izmantojamiem paņēmieniem (apskatot, saskaitot, nosverot, izmērot) vai, ja nepieciešams, ar 

speciāliem paņēmieniem (piemēram, ģeodēziskie mērījumi, veicot tehniskos aprēķinus, paraugu 

ķīmiskā analīze laboratorijās, pieaicināto ekspertu vērtējums, attiecīgu valsts reģistru, arī Meža 

valsts reģistra, aktualizētie dati).  

3. Inventarizācija veicama šādām iestādes īpašumā, valdījumā, turējumā vai glabājumā 

esošajām ķermeniskajām lietām: 

3.1. ilgtermiņa ieguldījumiem (nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem u.c.); 

3.2. krājumiem; 

3.3. naudas līdzekļiem un norēķiniem (prasības un saistības); 

3.4. zembilances posteņiem. 

4. Nemateriālo ieguldījumu un citu bezķermenisko lietu, kā arī prasību un parādu (arī 

ārpusbilances posteņu) summas inventarizē, to apjomu pārbaudot saskaņā ar attiecīgajiem 

dokumentiem. 

5. Īpašumā vai valdījumā esošus nekustamā īpašuma objektus inventarizē, salīdzina ar 

attiecīgu valsts reģistru aktualizētiem datiem. 

6. Inventarizācijas galvenie uzdevumi ir: 

6.1. precizēt uzskaites datus, lai tie atbilstu visu vērtību faktiskajiem atlikumam; 

6.2. salīdzina krājumu faktisko atlikumu ar uzskaites datiem; 



 
 

6.3. pamatot ilgtermiņa ieguldījumu, krājumu novērtējumu un uzrādīšanu bilancē, ievērojot 

pārskata perioda izmaiņas daudzumā un vērtībā; 

6.4. pārbaudīt vērtību glabāšanas noteikumu ievērošanu; 

6.5. atklāt neizmantotos materiālus, rezerves daļas, inventāru un neuzstādītās iekārtas; 

6.6. pārbaudīt, vai norēķini un citi bilances posteņi atbilst īstenībai. 

7. Inventarizācijas jāveic, uzsākot darbību, likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, kā arī 

katra pārskata gada beigās. 

 

1.2. Inventarizācijas veidi 

 

8. Pastāv pilnīgas un daļējas inventarizācijas: 

8.1. pilnīgā inventarizācijā pārbauda visus budžeta iestādes līdzekļus, ieskaitot arī prasības, 

nepabeigtās būvniecības objektus un nākamo periodu izdevumus, kā arī visas saistības; 

8.2. daļējā inventarizācijā pārbauda tikai kādu atsevišķu līdzekļu daļu, piemēram, tikai viena 

veida krājumus vai vienas personas materiālā atbildībā esošās materiālās vērtības. 

9. Gada inventarizācija - gada pārskata sastādīšanai. Pārskata gada slēguma inventarizāciju drīkst 

veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās, pārrēķinot 

inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata gada beigu dienā, 

saskaņā ar iestādes vadītāja rīkojumu. 

10. Periodiskās (papildu) inventarizācijas veic gada laikā, ievērojot, lai tā notiktu pēkšņi 

(attiecībā uz ķermeniskām lietām un naudas līdzekļiem), kā arī gadījumos, ja: 

10.1. ja konstatēti izlaupījumu, zādzību vai citu ļaunprātību fakti; 

10.2. notikušas dabas katastrofas (pēc ugunsgrēka, plūdiem u.c.); 

10.3. vērtības nodod viena atbildīgā persona citai personai atbilstoši līguma vai koplīguma 

noteikumiem par darbinieku atbildību; 

10.4. izdara dokumentārās revīzijas pēc tiesu iestāžu un Valsts kontroles orgānu 

pieprasījuma, kā arī pēc domes priekšsēdētāja vai budžeta iestādes vadītāja norādījuma. 

 

1.2. Inventarizācijas termiņi 

 

11. Inventarizācijas veic noteiktos termiņos: 

Nr. 

p.k. 
Inventarizācijas objekti Inventarizāciju veikšanas termiņi 

1. Nemateriālie ieguldījumi 
Ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas, bet ne agrāk par 1.oktobri. 

2. Pamatlīdzekļi 
Ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas, bet ne agrāk par 1.oktobri. 

3. Krājumi  

3.1. 
saimnieciskie materiāli, 

būvmateriāli, rezerves daļas 

Ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas, bet ne agrāk par 1.oktobri. 

3.2. 
degviela, smērvielas un citi 

naftas produkti 

Dabā - ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas, bet ne agrāk par 1.oktobri. 

3.3. kurināmais 
Ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas, bet ne agrāk par 1.oktobri. 

3.3. 
gatavie ražojumi un preces 

noliktavā 

Ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas, bet ne agrāk par 1.oktobri. 

4. Inventārs 
Ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas, bet ne agrāk par 1.oktobri. 

5. Naudas līdzekļi  

5.1. 

Skaidra nauda, citi naudas 

dokumenti un stingrās 

uzskaites veidlapas: 

 



 
 

 
kasē Ne retāk kā reizi mēnesī un obligāti pārskata gada 

pēdējā darba dienā 

5.2. 
Norēķinu kontos valsts kasē 

un kredītiestādēs 

Katru mēnesi, saņemot Valsts kases un kredītiestādes 

izrakstu, un obligāti 31.decembrī. 

5.3. 
Naudas līdzekļi ceļā Katra mēneša pirmajā datumā un obligāti 

31.decembrī. 

6. Finanšu ieguldījumi 
Ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas, bet ne agrāk par 1.oktobri. 

7. 
Norēķini ar pircējiem un 

pasūtītājiem 

Ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas. 

8. 
Norēķini ar piegādātājiem Ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas. 

9. 
Norēķini ar budžetu par 

nodokļiem 
Katru mēnesi 

10. 
Norēķini ar citiem 

debitoriem un kreditoriem 

Ne retāk kā vienreiz gadā pirms gada pārskata 

sastādīšanas. 

 

12. Konkrēti inventarizācijas datumi katrai materiālo vērtību glabāšanas vietai un 

atbildīgajai personai tiek noteikti ar budžeta iestādes vadītāja rīkojumu. 

 

2.Inventarizācijas vispārējā kārtība 

2.1. Inventarizācijas komisija 

 

13. Par inventarizāciju veikšanu un to atbilstību šo noteikumu un LR likumu un normatīvo 

aktu prasībām atbildīgs ir budžeta iestādes vadītājs. Budžeta iestādes vadītājs izveido 

inventarizācijas komisijas atsevišķu objektu inventarizēšanai.  

14. Inventarizācijas komisija ietilpst: 

14.1. inventarizācijas komisijas priekšsēdētājs; 

14.2. inventarizācijas komisijas locekļi (ne mazāk ka divi). 

15. Par inventarizācijas komisijas locekļiem ieceļ budžeta iestādes darbiniekus, kuri labi 

pārzina inventarizācijas vērtības, pirmuzskaiti, inventarizācijas kārtību un kuri spēj īsā laikā 

noteikt materiālo vērtību veidus, daudzumu un to novērtējumu naudas vienībās (grāmatveži, u.c.). 

16. Budžeta iestādes vadītājs uzaicina iestādes darbiniekus vai zvērinātu revidentu novērot 

pārskata gada slēguma inventarizācijas gaitu. 

17. Inventarizācijas komisijas locekļu skaitu nosaka no inventarizējamo vērtību apjoma 

konkrētā objektā saskaņā ar iestādē izstrādātajiem kritērijiem, bet ne mazāk kā trīs cilvēku 

kopskaitā.  

 18. Inventarizācijas komisijas personālsastāvu, inventarizācijas sākšanas un pabeigšanas 

termiņus nosaka iestādes vadītājs ar rakstisku rīkojumu. Iestādes vadītājs šajā rīkojumā var ietvert 

arī inventarizācijas dokumentēšanas termiņu. 

 

 

2.2. Inventarizācijas komisijas tiesības 

 

19. Inventarizācijas komisija: 

19.1.  pārbauda pirmuzskaites un pārskatu dokumentus; 

19.2. pieprasa, lai atbildīgās personas uzrāda visas to atbildīgajā glabāšanā esošās vērtības, 

novēršot to iespējamu slēpšanu; 

19.3. iesniedz priekšlikumus vērtību pieņemšanas, glabāšanas un izsniegšanas uzlabošanai, kā arī 

uzskaites un vērtību saglabāšanas kontrolei; 

19.4. pieprasa, lai pie disciplinārās un materiālās atbildības tiktu saukti vainīgie darbinieki, kuri 

pieļāvuši vērtību iztrūkumus vai kvalitātes pasliktināšanos. 



 
 

 

 

 

 

2.3. Inventarizācijas komisijas pienākumi 

 

20. Pārbaudīt visus faktiskos ķermenisko lietu atlikumus, obligāti tos pārskaitot, pārmērot, 

pārsverot, nosakot to kvalitāti. 

21. Atklāt neizmantojamos materiālus un iekārtas, preces, kuras daļēji zaudējušas savu 

sākotnējo kvalitāti (nelikvīdus). 

22. Laikus veikt inventarizāciju un pareizi noformēt visu vērtību faktisko atlikumu sarakstus. 

23. Ziņot iestādes vadītājam par konstatētajiem vērtību iztrūkumiem un atklātajām 

ļaunprātībām. 

 

2.4. Inventarizācijas komisijas atbildība 

 

24. Inventarizācijas komisija atbild par: 

24.1. inventarizācijas savlaicīgu norisi; 

24.2. pārbaudāmo vērtību datu pilnīgu un precīzu ierakstīšanu sarakstos pēc to faktiskajiem 

atlikumiem dabā; 

24.3. inventarizācijas dokumentu pareizu noformēšanu; 

24.4. to vērtību pareizu noformēšanu, kas saņemtas vai iesniegtas inventarizācijas laikā. 

25. Par ķermenisko lietu nepareizu atlikumu tīšu ierakstīšanu inventarizācijas sarakstā ar 

nolūku slēpt iztrūkumus un izlaupījumus, kā arī par ķermenisko lietu ierakstīšanu, tās nepārbaudot 

dabā, pēc atbildīgo personu vārdiem vai uzskaites datiem vainīgie  tiek saukti pie atbildības likumā 

paredzētajā kārtībā. 

26. Pirms ķermenisko lietu faktiskā stāvokļa pārbaudes sākšanas inventarizācijas komisija: 

26.1. iepazīstas ar inventarizējamo objektu un inventarizācijas instrukciju, kā arī sastāda 

inventarizācijas plānu; 

26.2. pārbauda, vai visas svēršanas un mērīšanas ierīces ir precīzas un lietošanas kārtībā; 

26.3. noskaidro, vai visi dokumenti, arī pēdējie dokumenti par ķermenisko lietu saņemšanu, 

atsavināšanu vai likvidāciju, ir reģistrēti attiecīgajos reģistros. Ja tas nav izdarīts, paredz laiku minēto 

darbību veikšanai un inventarizāciju sāk tikai pēc tam, kad šīs darbības veiktas. 

27. Ja ķermenisko lietu inventarizācija nav pabeigta vienā dienā, telpu, kur tās tiek glabātas, 

aizzīmogo inventarizācijas komisijas klātbūtnē pēc inventarizācijas komisijas darba pabeigšanas 

attiecīgajā dienā. Telpu var neaizzīmogot, ja tas nav lietderīgi un to paredz uzņēmuma vadītāja 

apstiprinātā inventarizācijas instrukcija. 

 

2.5. Citi nosacījumi 

 

28.  Inventarizācijas rezultātus ieraksta inventarizācijas sarakstos.  

29. Veicot gada slēguma inventarizācijas, par to veikšanas laiku paziņo revidentiem, dodot iespēju 

piedalīties inventarizācijās un pārliecināties par vērtību, saistību un prasību reālo lielumu.  

30. Inventarizāciju veic tās personas klātbūtnē, kas atbild par konkrēto ķermenisko lietu, arī 

skaidrās naudas, saglabāšanu. 

31. Ārkārtas gadījumos, ja atbildīgās personas klātbūtne nav iespējama (piemēram, atbildīgās 

personas slimības, bezvēsts prombūtnes dēļ vai tādēļ, ka šī persona ir mirusi), iestādes vadītājs pieņem 

lēmumu par inventarizācijas veikšanu bez atbildīgās personas klātbūtnes. 

 

2.6. Kontrolpārbaudes 

 



 
 

32. Iestādes vadītājs pēc inventarizācijas pabeigšanas (pēc inventarizācijas sarakstu vai 

salīdzināšanas sarakstu saņemšanas) var organizēt kontrolpārbaudes par inventarizācijas veikšanas 

pareizību attiecībā vismaz uz 10% inventarizācijas sarakstā iekļauto ķermenisko lietu atlikumiem 

un norādīto vērtību.  Kontrolpārbaudes veic inventarizācijas komisijas locekļu klātbūtnē pēc 

inventarizācijas pabeigšanas, bet līdz darba atsākšanai inventarizējamā objektā. Kontrolpārbaudes 

rezultātus noformē ar aktu. 

33. Ja kontrolpārbaudes laikā tiek konstatētas atšķirības, iestādes vadītājs ir tiesīgs uzdot 

rīkojumu inventarizāciju veikt atkārtoti.  

     

3. Inventarizācijas sarakstu sastādīšanas vispārējie noteikumi  

3.1. Inventarizācijas sarakstu skaits 

 

34. Katru inventarizācijas sarakstu sastāda vismaz divos eksemplāros, no kuriem viens 

paredzēts atbildīgajai personai un otrs – iestādes vadītājam (vai grāmatvedībai). 

35. Ja viena atbildīgā persona ķermeniskās lietas nodod citai, sarakstus sastāda trijos 

eksemplāros. Šajā gadījumā pa vienam saraksta eksemplāram paliek pie atbildīgajām personām, 

kas lietas pieņem un nodod, bet trešais – grāmatvedībā. 

36. Visi inventarizācijas sarakstu eksemplāri uzskatāmi par oriģināliem. 

 

3.2. Inventarizācijas sarakstu aizpildīšanas nosacījumi 

 

37. Inventarizācijas sarakstu sastāda, ievērojot šādas prasības: 

37.1. norāda sastādāmā dokumenta obligātos rekvizītus — iestādes un attiecīgās 

inventarizējamās struktūrvienības nosaukumu, dokumenta nosaukumu un numuru, sastādīšanas 

datumu, pamatojumu, ziņas par personām, kuras piedalās inventarizācijā, ķermenisko lietu 

uzskaites vienību nosaukumu un uzskaites kodu (numuru) (ja tāds ir), mērvienības, daudzumu un 

citus rekvizītus (cenas, summas), ņemot vērā inventarizējamā objekta veidu un iestādes 

inventarizācijas instrukcijā noteikto kārtību; 

37.2.  inventarizācijas sarakstu sastāda skaidri un saprotami, izmantojot datoru vai izdarot 

ierakstus ar roku iepriekš sagatavotā inventarizācijas saraksta veidlapā; 

37.3. inventarizācijas sarakstu paraksta inventarizācijas komisijas locekļi un atbildīgā 

persona, ja tāda ir. Ja kāds no inventarizācijas komisijas locekļiem nevar piedalīties inventarizācijā 

un ja to paredz iestādes vadītāja apstiprinātā inventarizācijas instrukcija, inventarizācijas sarakstu 

var parakstīt tikai daļa no inventarizācijas komisijas locekļiem; 

37.4. ja inventarizāciju veic tādēļ, ka par atbildīgo personu ir norīkota cita persona, 

inventarizācijas sarakstu sastāda trijos eksemplāros. Persona, kura pieņem ķermeniskās lietas vai 

naudu, parakstās inventarizācijas sarakstā par to saņemšanu, bet persona, kura tās nodod, — par 

to nodošanu (izņemot situāciju, ja ārkārtas gadījuma dēļ inventarizācija tiek veikta bez šīs personas 

klātbūtnes); 

37.5. ja inventarizācijas sarakstā ierakstu labo, jāievēro noteikumi par grāmatvedības ierakstu 

labojumiem; 

37.6. visos inventarizācijas saraksta eksemplāros kļūdu labo šādi: svītro nepareizo ierakstu, izdara 

pareizo ierakstu un norāda, kas un kad labojis un kāpēc labots; 

37.7. labojumu paraksta visi inventarizācijas komisijas locekļi un atbildīgās personas; 

37.8. izdarot ierakstus ar roku iepriekš sagatavotā inventarizācijas saraksta veidlapā, nedrīkst atstāt 

neaizpildītas rindas. Inventarizācijas saraksta pēdējā lappusē neaizpildītās rindas pārsvītro. 

 

4. Bilances posteņu inventarizācija 

4.1. Nemateriālo ieguldījumu inventarizācija 

 



 
 

38. Nemateriālos ieguldījumus inventarizē pēc attiecīgajiem dokumentiem, rūpīgi pārbaudot 

uzrādīto summu pamatojumus atsevišķiem nemateriālo ieguldījumu posteņiem. Inventarizācijā 

pārbauda, vai: 

38.1. ir iekārtota nemateriālo aktīvu analītiskā uzskaite pēc to veidiem un atsevišķiem objektiem 

(vai ir atvērtas nemateriālo ieguldījumu uzskaites kartītes un vai tajās norādīta visa nepieciešamā 

informācija); 

38.2. pēdējā gadā iegādāto nemateriālo ieguldījumu objektu sākotnējā vērtība atbilst to iegādes un 

izveidošanas izmaksām saskaņā ar iegādes vai izveidošanas pirmdokumentiem; 

38.3. nemateriālie ieguldījumu ir pareizi klasificēti un iegrāmatoti; 

38.4. nemateriālo ieguldījumu iegādes un izveidošanas izmaksas tiek norakstītas sistemātiski 

atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem;  

38.5. nav pieļauta nemateriālo ieguldījumu iegādes izdevumu norakstīšana izmaksās tūlīt pēc to 

iegādes; 

38.6. nemateriālo ieguldījumu sastāvā nav tādu ilgtermiņa izmaksu, no kuru lietošanas nav 

sagaidāmi palielināti ienākumi un kuras faktiski pārvērtušās zaudējumos; 

38.7. nemateriālajiem ieguldījumiem ir aprēķināts gada nolietojums, tai skaitā vai pareizi 

pielietotas nolietojuma likmes; 

38.8. veikts novērtējums un nav pazīmju, kas norāda uz aktīva vērtības būtisku samazinājumu; 

38.9. budžeta iestāde lieto uzskaitē esošus nemateriālos ieguldījumus. 

39. Nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas rezultāti atspoguļojami inventarizācijas sarakstā, 

kurā jāuzrāda: 

39.1. nemateriālo ieguldījumu nosaukumu (pēc veidiem un objektiem),  

39.2. no kura laika un uz kādu dokumentu pamata tie ir iegrāmatoti,  

39.3. to dokumentāri pamatoto sākotnējo vērtību,  

39.4. vērtības norakstījumus,  

39.5. precizēto atlikušo vērtību. 

40. Ja nemateriālo ieguldījumu sastāvā ir ieguldījumi, no kuriem vairs nav sagaidāmi 

paredzētie ienākumi, par to inventarizācijas sarakstā izdarāma īpaša atzīme. 

41. Par katru nemateriālo ieguldījumu veidu inventarizācijas sarakstā norāda kopsummu, bet 

saraksta beigās – visu nemateriālo ieguldījumu kopsummu (skaitu, vērtību). 

 

4.2. Pamatlīdzekļu inventarizācija 

 

42. Inventarizējot pamatlīdzekļus, veicama pamatlīdzekļu objektu apskate dabā, pēc 

attiecīgajiem dokumentiem pārbaudāmas īpašuma tiesības, kā arī izvērtējama nolietojuma summas 

atbilstība spēkā esošajiem pamatlīdzekļu nolietojuma uzskaites noteikumiem un ekspluatācijas 

intensitātei. Inventarizācijā pārbauda vai: 

42.1. saņemtajiem pamatlīdzekļiem ir pareizi noteikta iegādes vai izveidošanas vērtība; 

42.2. pamatlīdzekļi ir pareizi klasificētie un iegrāmatoti; 

42.3. izmaksu kapitalizācijas gadījumā ir aprēķinātas un iegrāmatotas amortizētās 

aizstāšanas izmaksas; 

42.4. izslēgtie pamatlīdzekļi iegrāmatoti pareizās summās, kas atbilst sastādītajiem 

attaisnojuma dokumentiem; 

42.5. atsavināšanai paredzētie pamatlīdzekļi ir pareizi uzrādīti un gada beigās noteikta 

patiesā vērtība; 

42.6. pamatlīdzekļiem ir aprēķināts gada nolietojums, tai skaitā vai pareizi pielietotas 

nolietojuma likmes; 

42.7. ir veikts novērtējums un nav pazīmju, kas norāda uz aktīva vērtības būtisku 

samazinājumu; 

42.8. pamatlīdzekļa vērtības samazinājums ir būtisks;  

42.9. ir uzskaitītās visas zemes, pārējais nekustamais īpašums un mežaudzes. 

43. Pirms inventarizācijas uzsākšanas nepieciešams pārliecināties, vai ir: 



 
 

43.1. pamatlīdzekļu uzskaites kartītes (vai tajās ir izdarīti visi nepieciešamie ieraksti); 

43.2. iespējas iepazīties ar pamatlīdzekļu tehniskajām pasēm vai citu tehnisko 

dokumentāciju; 

43.3. dokumenti (līgumi, rēķini u.c.), kas pamato īpašuma tiesības uz pamatlīdzekļu 

objektiem; 

43.4. dokumenti gan nomātiem, gan arī iznomātiem pamatlīdzekļiem. Trūkstot 

dokumentiem vai konstatējot neatbilstību vai neprecizitāti uzskaitē un tehniskajā dokumentācijā, 

tie jānoformē (jāsaņem) vai jāizdara attiecīgie labojumi un precizējumi. 

44. Pamatlīdzekļus inventarizē sadalījuma pa atbildīgajām personām un glabāšanas vietām. 

Inventarizācijas rezultātus jāatspoguļo sarakstos atbilstoši pamatlīdzekļu grupām: 

44.1. zemesgabali, 

44.2. ēkas un būves; 

44.3. meži un meža zeme; 

44.4. bioloģiskie aktīvi; 

44.5. tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas; 

44.6. pārējie pamatlīdzekļi; 

44.7. pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigta būvniecība. 

45. Jāveic inventarizācija visām īpašumā, valdījumā un turējumā nodotajām un saņemtajiem 

materiālajām vērtībām. 

46. Nekustamā īpašuma objektu inventarizācijā jāievēro šādi nosacījumi: 

46.1. zeme obligāti uzskaitāma kā atsevišķs objekts; 

46.2. mežs un meža zeme uzskaitāmi kā atsevišķi objekti; 

46.3. nepabeigtās celtniecības objektus pārbauda, to uzcelto daļu salīdzinot ar projektu tāmju  

dokumentāciju, atsevišķi izdalot izpildīto, bet vēl neapmaksāto daļu; 

46.4.  par nepabeigtās celtniecības objektiem, kuri vai nu pilnībā, vai arī daļēji atrodas 

ekspluatācijā un kuru pieņemšana nav noformēta ar attiecīgajiem dokumentiem, sastāda atsevišķus 

sarakstus; 

46.5. ēku un būvju nosaukumiem inventarizācijas sarakstos jāatbilst to nosaukumiem 

Zemesgrāmatā, ka arī inventarizācijas lietās. 

47. Inventarizācijas sarakstā par zemēm, ēkām un būvēm ir jāuzrāda Valsts zemes dienesta 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus salīdzinājumā ar pašvaldības 

grāmatvedības uzskaitē esošajiem datiem naturālā un summārā izteiksmē. 

48. Veicot meža inventarizāciju  atbilstoši Meža likumam (vismaz reizi 20 gados), jāveic 

mežaudžu vērtības aktualizācija atbilstoši Meža valsts reģistra datiem un inventarizācijas sarakstos 

uzrādot Meža valsts reģistra datus salīdzinājumā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaitē esošajiem 

datiem naturālā un summārā izteiksmē.  

49. Ielas un ceļi inventarizācijas sarakstā ir jāuzrāda sadalījumā pa kategorijām norādot to 

kopgarumu un vērtību, pamatojot tās veidošanos (ar attiecīgiem aktiem) un salīdzinājumā ar VAS 

„Latvijas valsts ceļi” datiem. 

50. Bibliotēkas krajumu inventarizācija notiek ievērojot 2010.gada 30.marta Ministru 

kabineta noteikumu „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi” prasības.  

50.1.Bibliotēkas krājumiem pēc LR MK noteikumu Nr.317 34. punkta norādīto pieļaujamo 

normu to iespieddarbu un citu dokumentu norakstīšanai, kas dažādu iemeslu dēļ pazuduši 

brīvpieejas apstākļus  - 0.3 % no bibliotēkas krājumu vērtības kārtējā saimnieciskā gada sākumā. 

51. Muzeju krājumu inventarizācija notiek ievērojot 2006.gada 21.novembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasības. 

52. Iekārtām, mašīnām inventarizācijas sarakstā norāda uzdevumu, kuram tās apkalpo, 

modeli, tipu, marku, jaudu (spēka iekārtām), ražību, palīgiekārtas un palīgierīces, kas uz tām 

attiecas, utt.. 

53. Veicot transportlīdzekļu inventarizāciju norāda nosaukumu, marku, virsbūves tipu, 

šasijas numuru, tehniskās pases numuru un reģistrācijas valsts numuru. Transportlīdzekļus 

jāsalīdzina ar  VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, datiem. 



 
 

54. Ja inventarizācijas gaitā tiek konstatēti objekti, par kuriem uzskaites reģistros nav datu, 

par tiem sastāda atsevišķus inventarizācijas sarakstus un veic šo pamatlīdzekļu īpašuma, 

dokumentācijas un vērtības noskaidrošanu. 

55. Atsevišķi saraksti sastādāmi arī par pamatlīdzekļu objektiem, kuri inventarizācijas laikā 

atrodas ārpus iestādes (transporta līdzekļi, kas atrodas tālos reisos, citiem uzņēmumiem iznomātie 

vai atbildīgā glabāšanā nodotie pamatlīdzekļi u.tml.). Šajos sarakstos jāuzrāda kopš kura laika 

attiecīgie pamatlīdzekļi atrodas ārpus iestādes un kā glabāšanā (atbildībā) tie atrodas. 

56. Tālākai ekspluatācijai nederīgiem pamatlīdzekļu objektiem, uzrādot arī ekspluatācijā 

nodošanas termiņus un iemeslus, kādēļ tie kļuvuši nederīgi (fiziskā  novecošanās, bojāšanās, 

morālā novecošanās, kad ekonomisku apsvērumu dēļ tālāka izmantošana nav lietderīga un tml.). 

Inventarizācijas komisija pirms šādu pamatlīdzekļu norakstīšanas var pieprasīt eksperta slēdzienu. 

Šādu pamatlīdzekļu norakstīšanas dokumenti pievienojami inventarizācijas aktam, un par tiem 

izdarāma piezīme inventarizācijas sarakstā. 

57. Ja konstatēts, ka pamatlīdzekļu, piemērām ēku un būvju, rekonstrukcijas vai 

paplašināšanas rezultātā ir būtiski pieaugusi to vērtība, kā arī ja pamatlīdzekļu, t.sk. būvju un 

celtņu, daļējas likvidācijas rezultātā ir būtiski samazinājusies to vērtība un tas nav atspoguļots 

grāmatvedības reģistros, pēc attiecīgajiem dokumentiem, kā arī izmantojot ekspertu slēdzienu, 

jānosaka objektu vērtības palielināšanās vai samazināšanās summa un tas jāatspoguļo 

inventarizācijas sarakstos.  

58. Pamatlīdzekļus ieraksta inventarizācijas sarakstos ar pilnu nosaukumu (atbilstoši 

tehniskajai dokumentācijai un šo objektu pamatuzdevumiem) un inventāra numuru, uzrādot arī, 

kopš kura laika tie ir iestādes īpašumā, to uzcelšanas vai izgatavošanas gadu, sākotnējo vērtību, 

veidojošos piecenojumus, precizēto nolietojuma summu un atlikušo vērtību.  

59. Inventarizējot avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem, jāpārbauda, vai nav beidzies 

līgumā paredzētais piegādes laiks un vai avansa maksājums nav pārvērties par bezcerīgo parādu. 

60. Atsevišķi inventarizācijas saraksti sastādāmi tiem pamatlīdzekļu objektiem, kas: 

60.1. nav iestādes īpašumā (nomāti, turējumā, tiesiska valdījumā), tos grupē atsevišķos 

sarakstos atbilstoši konkrētam īpašniekam; 

60.2. nodoti nomā, norādot nomu apstiprinošus dokumentus, nomas termiņus. 

 

4.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu inventarizācija 

 

61. Inventarizējot ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, pārbauda Jaunpils novada domes 

līdzekļu ieguldījumus kapitālsabiedrībās. 

62. Finanšu ieguldījumu inventarizācijas gaitā pārliecinās par tos apliecinošo dokumentu esamību. 

Ja uz inventarizācijas brīdi nav saņemti dokumenti, kas apstiprina attiecīgās īpašuma tiesības, 

inventarizācijas saraksta piezīmēs norāda paskaidrojošo iemeslus. 

63. Vienu reizi gadā tiek veikta kapitāla daļu inventarizācija, salīdzinot ar kapitālsabiedrībās un 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā fiksētiem datiem. 

64. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu inventarizācijas rezultātus jāatspoguļo 

inventarizācijas sarakstos atsevišķi pa ieguldījumu veidiem, tos klasificējot kā ieguldījumus 

radniecīgajos, asociētajos un citos kapitālsabiedrībās, uzrādot šādu informāciju:  

64.1. ieguldījuma veids; 

64.2. kapitālsabiedrības pilns nosaukums, reģistrācijas numurs; 

64.3. nominālvērtība; 

64.4. ieguldījuma lielums naudas izteiksmē un procentuāli no kopējā pamatkapitālā; 

64.5. ieguldījumu pārvērtēšana, pamatojums. 

 

4.4. Krājumu inventarizācija 

 

65. Krājumu inventarizāciju veic vismaz reizi gadā, lai noteiktu faktisko krājumu atlikumu 

un koriģētu starpību starp inventarizācijas rezultātiem un finanšu grāmatvedības datiem atbilstoši 



 
 

krājumu faktiskajam stāvoklim. Informācija nepieciešama gada pārskata sagatavošanai, lai tas 

sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu par budžeta iestādes līdzekļiem, saistībām, tās finansiālo 

stāvokli, rezultātiem, naudas plūsmu, kā arī budžeta iestādes vadībai krājumu kontrolei. 

66. Inventarizācija aptver visus krājumus, kas ir budžeta iestādes īstermiņa aktīvi (materiāli, 

inventārs u.c.), kas paredzēti tās darbības nodrošināšanai, arī tos, kas atrodas ceļā, pārstrādē u.tml. 

Inventarizāciju veic, krājumus saskaitot, nosverot vai izmērot.  

67. Aizliegts inventarizācijas sarakstos ierakstīt datus bez to faktiskās pārbaudes, 

pamatojoties uz atbildīgo personu vai grāmatvedības sniegtajām ziņām. 

68. Ķermenisko lietu inventarizācija veicama tādā secībā, kādā tās izvietotas attiecīgajā 

glabāšanas vietā. Ja ķermeniskās lietas glabājas dažādās izolētās telpās, inventarizācija veicama 

secībā pa glabāšanas vietām. Pēc ķermeniskās lietas pārbaudes ieeja telpā ir jānoplombē 

(jāaizzīmogo) un jāturpina inventarizācija nākamajā telpā. Krājumu inventarizācijas laikā 

operācijas ar ķermeniskajām lietām ir jāpārtrauc. Tomēr, ja šāda pārtraukšana var būtiski ietekmēt 

iestādes darbības rezultātus (ja inventarizācija ir ilgstoša), pieņemot vai izsniedzot preces vai 

materiālus, inventarizācijas laikā, lai krājumu kustība būtu stingri kontrolējama.  

69. Ieteicama šāda kārtība: ķermenisko lietu inventarizēšanas laikā atbildīgās personas 

pieņem inventarizācijas komisijas klātbūtnē. Šīs ieraksta atsevišķā inventarizācijas sarakstā ar 

nosaukumu „Inventarizācijas laikā izsniegtās ķermeniskās lietas”. Sarakstā uzrāda, kad un no kā 

tās pieņemtas, saņemšanas dokumenta datumu un numuru, nosaukumu, daudzumu, cenu un 

summu. Vienlaicīgi uz saņemšanas dokumenta ar inventarizācijas komisijas priekšsēdētāja 

parakstu izdara atzīmi „pēc inventarizācijas” ar norādi uz saraksta, kurā šīs vērtības uzskaitītas, 

numuru un datumu, ierakstu kārtas numuru. 

70. Inventarizācijas laikā saņemtās ķermeniskās lietas noliktavas uzskaitē (kartiņās u.tml.) 

iereģistrē pēc inventarizācijas pabeigšanas. 

71. Ķermeniskās lietas, kas glabājas nebojātā piegādātāju iesaiņojumā vai tarā (kastēs, 

mucās, cisternās, maisos u.tml.), var inventarizēt, pamatojoties uz šo preču raksturojošām ziņām 

(marķējuma), kas atrodas uz iesaiņojuma vai taras, tomēr noteikti jāveic pārbaude dabā (saskaitot, 

nosverot, izmērot) izlases veidā. Ja, pārbaudot izlases veidā, ir konstatēta starpība starp 

faktiskajiem rezultātiem un ziņām, kas parādītas marķējumā, jāveic pilna faktiskā vērtību 

pārbaude. 

72. Būtiska inventarizācijas procesa sastāvdaļa ir krājumu novērtēšana attiecībā uz to 

pilnvērtīgumu: par krājumiem, kuri zaudējuši sākotnējo kvalitāti (bojāti vai ar kādiem defektiem, 

izbeidzies derīguma termiņš, novecojis modelis un tml.), kā rezultātā samazinājusies to sākotnējā 

vērtība, inventarizācijas sarakstā izdarāms īpašs šos apstākļus raksturojošs ieraksts. 

73. Inventarizācijas gaitā ir jāpārbauda arī atsevišķu preču vai materiālu veidu apgrozības 

ātrums (dienās), jānosaka lēnas aprites vai arī nepamatoti augstu atlikumu cēloņi. 

74. Būtiska inventarizācijas procedūras sastāvdaļa ir krājumu identificēšana un to īpašnieka 

noteikšana. 

75. Ķermeniskās lietas, kuras pieder citiem (uzņēmumiem, iestādēm) un atrodas atbildīgā 

glabāšanā inventarizējamas reizē ar pašu ķermeniskajām lietām. Par šīm vērtībām jāsastāda 

atsevišķs inventarizācijas saraksts, kurā tiek izdarīta atsauce uz attiecīgiem apliecinošiem 

dokumentiem par šo vērtību pieņemšanu atbildīgā glabāšanā. Šo sarakstu kopijas jāiesniedz 

attiecīgo krājumu īpašniekiem datu salīdzināšanai un apstiprināšanai. 

76. Ķermeniskās lietas, kas glabājas citu uzņēmumu noliktavās, ieraksta sarakstos, 

pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina šo vērtību nodošanu atbildīgā glabāšanā. Sarakstos 

par šīm vērtībām uzrāda nosaukumu, daudzumu, šķiru, faktisko vērtību (pēc uzskaites datiem), 

datumu, kad krava pieņemta glabāšanā, glabāšanas vietu, dokumentu numurus un datumus. 

77. Saņemot no uzņēmumiem, kuru atbildīgā glabāšanā šīs vērtības atrodas, inventarizācijas 

sarakstu norakstus, komisija salīdzina vērtību faktisko daudzumu (pēc inventarizācijas sarakstu 

norakstu datiem) ar daudzumu, kas konstatēts pēc dokumentiem. 

78. Sarakstos par ķermeniskajām lietām, kas atrodas pārstrādē citos uzņēmumos, tiek 

uzrādīts pārstrādājošā uzņēmuma nosaukums, ķermenisko lietu vienību nosaukums, daudzums, 



 
 

faktiskā vērtība pēc uzskaites datiem, ķermeniskās lietas nodošanas pārstrādē datums, dokumentu 

numuri un datumi. 

79. Degvielas atlikumu autotransporta bākā aprēķinā, pamatojoties uz pilnas bākas ietilpību 

vismaz vienu reizi gadā. Mērījumu rezultāti tiek noformēti inventarizācijas aktos. Noteikts, ka 

pieļaujamā mērījuma kļūda – starpība starp degvielas tvertnes tehnisko un faktisko tilpumu -  5 % 

no tehniskās bākas tilpuma.  

80. Ja norēķiniem par degvielu izmanto kredītkartes (debetkartes), vienlaikus ar degvielu 

inventarizē arī degvielas tirgotāju izsniegto karšu izdruku pārskatus. 

81. Krājumu inventarizācijas rezultātus fiksē inventarizācijas sarakstos. Šo sarakstu 

aizpildīšanas gaitā uzrādāmi visu inventarizācijas procesā pārbaudīto ķermenisko lietu nosaukumi, 

marķējumi un citi tos raksturojošie apzīmējumi, kam ir kāda būtiska nozīme iestādes uzskaitē, kā 

arī patiesais šo ķermenisko lietu vienību daudzums (apjoms) un kvalitāte. 

81.1. Malkas atlikums – pieļaujamā mērījuma starpība 0.8 % no malkas atlikuma. 

81.2. Ja starpība starp inventarizācijas laikā konstatēto atlikumu un grāmatvedības datiem 

iekļaujas  noteiktās mērījuma kļūdas apjomā, korekcijas grāmatvedības uzskaitē neveic, netiek 

atzīts ne iztrūkums, ne pārpalikums. 

 

 

4.5. Naudas līdzekļu inventarizācija 

 

82. Ne retāk kā vienreiz mēnesī budžeta iestāde veic kases pēkšņas inventarizācijas. Naudas 

līdzekļu inventarizācijas gaitā pārbauda skaidras naudas atlikumu kasē. Inventarizējot kasi, 

pārskaita visas banknotes un monētas pa valūtu veidiem un inventarizācijas sarakstos norāda 

inventarizācijā konstatēto naudas kopsummu, kā arī banknošu skaitu sadalījumā pa nomināliem.  

83. Pašvaldības pakļautības iestādēs kases inventarizāciju veic saskaņā ar iestādes vadītāja 

noteikto kārtību, pamatojoties uz šiem noteikumiem.  

84. Pirms inventarizācijas komisija saņem no kasiera (vai viņi aizvietojošas personas) pēdējo 

kases pārskatu ar tam pievienotiem naudas līdzekļu saņemšanas un izdošanas dokumentiem. Šīs 

kasiera parakstītais dokuments apliecina, ka visi dokumenti un pārskati nodoti, saņemtie naudas 

līdzekļi pilnīgi iegrāmatoti, bet izdotie – norakstīti izdevumos. 

85. Nekādi dokumenti vai paraksti par naudas saņemšanu, kas nav iegrāmatoti līdz 

inventarizācijas sākšanai, skaidras naudas atlikumam nav jāpieskaita. Glabāt kasē iestādei 

nepiederošu skaidru naudu un citas vērtības ir aizliegts. 

86. Kases pārbaudi tirdzniecības vietās veic, saskaitot uzrādītos dienas ieņēmumus un 

salīdzinot tos ar kases skaitītāju radītājiem un ierakstiem elektroniskā kases aparāta žurnālā. 

87. Saskaitot kasē esošo naudu, konstatēto naudas atlikumu salīdzina ar atlikumu 

inventarizācijas sākšanas brīdī pēc kasiera kases grāmatas (kases pārskata) un pēc kases konta 

datiem grāmatvedībā. 

88. Kases inventarizāciju noformē ar aktu (1.pielikums) divos eksemplāros, kuru paraksta 

visas personas, kas piedalās kases inventarizācijā. 

89. Veicot gada inventarizāciju par bezskaidras naudas līdzekļiem, galvenajai grāmatvedei, 

grāmatvedības speciālistiem, kuri veic pakļauto iestāžu grāmatvedības uzskaiti, bez īpaša 

norādījuma, līdz 15.janvārim jāsalīdzina un rakstiski jānoformē salīdzināšanās ar kredītiestādi par 

katra norēķina konta atlikumiem.  

90. Uz šo dokumentu pamata sastāda inventarizācijas sarakstus, kuros uzrāda kredītiestādes 

nosaukumu, adresi, konta numuru, valūtas nosaukumu un atlikumu. 

91. Naudas līdzekļus ceļā (naudas pārvedumus uz kontu kredītiestādē, skaidras naudas 

ieņēmumus un tml.) inventarizē, salīdzinot uzskaitītās summas ar bankas vai citas kredītiestādes 

pasta kvīšu datiem, pavadrakstiem (kvītīm) par ieņēmumu nodošanu un citiem attiecīgiem 

dokumentiem. 

92. Inventarizē arī stingrās uzskaites dokumentus (kvīšu grāmatiņas u.tml.), sarakstos 

uzrādot to nosaukumu, sēriju numurus un skaitu. 



 
 

 

4.6. Norēķinu inventarizācija 

 

93. Norēķinu inventarizāciju veic saskaņojot prasību un saistību summas ar debitoriem (par 

aizdevumiem, ar pircējiem un citiem) un kreditoriem (par aizņēmumiem, t.sk. no kredītiestādēm, 

norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citiem parādiem): 

93.1. starp vispārējās valdības sektora darījuma partneriem – Valsts kases informācijas 

sistēmā „Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati” noteikumos par gada pārskata 

sagatavošanas kārtību minētos atlikumus un darījumus; 

93.2. starp iestādi un tās nodarbināto – ar attaisnojuma dokumentu (piemēram, avansa 

norēķins) vai salīdzināšanas aktu; 

93.3. pārējiem darījuma partneriem nosūta salīdzināšanas aktu. Salīdzināšanas aktā norāda 

summu, attaisnojuma dokumenta numuru, datumu un lūdz darījuma partneri paziņot vai viņš 

piekrīt vai nepiekrīt norēķina summai, vai lūdz paziņot vienīgi nesaskaņu gadījumā. 

94. Norēķinu inventarizācijas sarakstos ieraksta vienīgi savstarpēji saskaņotas debitoru un 

kreditoru summas, atsevišķi norādot ilgtermiņa un īstermiņa prasības un saistības. Atsevišķi 

sastāda inventarizācijas sarakstus ilgtermiņa prasībām un saistībām (debitoru parādi saņemami un 

saistības maksājamas vai nākamo periodu ieņēmumi atzīstami vēlāk nekā gada laikā pēc pārskata 

datuma) un īstermiņa prasības un saistības (maksājuma termiņš iestājas nākamajā pārskata 

periodā). 

95. Strīda gadījumā, kā arī, ja nav izdevies saskaņot norēķinu summas (no kreditora vai 

debitora nesaņem atpakaļ salīdzināšanās aktu), norēķinu inventarizācijas sarakstā uzrāda uz 

attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības ierakstu pārbaudi pamatotas summas. Par 

nesaskaņoto summu strīda gadījumiem grāmatvedība rakstiski ziņo iestādes vadītājam. 

96. Ja inventarizācijas gaitā konstatē, ka debitors ir nedrošs (šaubīgs, pastāv pazīmes, ka 

parādu nesaņems) vai bezcerīgs (piedziņa ir neiespējama), norēķinu inventarizācijas sarakstā par 

to izdara ierakstu. Ja parāds uzskatāms par bezcerīgu, norēķinu inventarizācijas sarakstam 

pievieno šo faktu apliecinošu dokumentu. 

97. Norēķinu salīdzināšanu par nodokļiem veic, pieprasot izdrukas un salīdzinot kontu 

atlikumus ar Valsts ieņēmumu dienestu, inventarizācijas komisija pārbauda šādus datus: 

97.1. nodokļu parādus un pārmaksas uz pārskata perioda beigām ar attiecīgā konta 

Virsgrāmatas datiem; 

97.2. pārskata periodā aprēķinātos un samaksātos nodokļus, salīdzinājumā ar Virsgrāmatas 

attiecīgā konta datiem un Valsts ieņēmuma dienesta datiem (nodokļu maksātāja atlikumu vēstures 

dati) un ikmēneša iesniegtajiem pārskatiem un deklarācijām. Noskaidro arī laikā neveiktos 

nodokļu maksājumus un aprēķinātās soda sankcijas par tiem, kā arī nodokļu pārmaksas gadījumos. 

98. Norēķinu (saistības) par atlīdzību un ieturējumiem (izņemot nodokļus) inventarizācijas 

sarakstā pārbauda šādus datus: 

98.1. kopsummas ar Virsgrāmatas attiecīgā konta (grupas) datiem un attaisnojuma 

dokumentiem; 

98.2. nākamajā mēnesī pārskaitītās summas saskaņā ar izmaksu sarakstiem vai citiem 

attaisnojuma dokumentiem. 

99. Inventarizācijas komisija nākamo periodu izdevumu inventarizācijas sarakstā pārbauda 

šādus datus: 

99.1. kopsummas ar Virsgrāmatas attiecīgā konta datiem; 

99.2. norēķina partnera nosaukumu, norēķina veidu, summu uz pārskata perioda beigām un 

periodu, uz kuru tie attiecināmi ar attaisnojuma dokumentiem; 

99.3. izdevumus, kas atzīti pārskata periodā un aprēķināto atlikumu saskaņā ar 

grāmatvedības iesniegtajiem dokumentiem. 

100. Inventarizācijas komisija nākamo periodu ieņēmumu inventarizācijas sarakstā 

pārbauda šādus datus: 

100.1. kopsummas ar Virsgrāmatas attiecīgā konta datiem; 



 
 

100.2. norēķina partnera nosaukumu, ieņēmumu veidu, summu uz pārskata perioda beigām 

un periodu, uz kuru tie attiecināmi ar attaisnojuma dokumentiem; 

100.3. ieņēmumus, kas atzīti pārskata periodā un aprēķināto atlikumu saskaņā ar 

grāmatvedības iesniegtajiem dokumentiem. 

101. Prasības pret norēķinu personām inventarizē par katru norēķinu personu, norādot 

parādu rašanās laiku. Tām norēķinu personām, kurām ir izsniegtas iestādes norēķinu kartes, 

vienlaikus veic arī norēķinu karšu inventarizāciju, salīdzinot iestādes grāmatvedības uzskaites 

datus ar norēķinu karšu bankas izrakstiem. 

102. Inventarizācijas komisija pārējo kontu inventarizācijas sarakstā pārbauda datus par 

uzkrājumiem nedrošiem debitoriem, iespējamām saistībām, uzkrājumiem neizmantotiem 

atvaļinājumiem, zembilances iespējamiem aktīviem, zembilances pasīviem ar attaisnojuma 

dokumentiem. 

103. Norēķinu summu inventarizācijas (salīdzināšanas) rezultātus atspoguļo inventarizācijas 

aktā, kurā par norēķinu summām sniedz šādu informāciju: 

103.1. bilances kontu numurs saskaņā ar budžeta iestādes apstiprināto kontu plānu; 

103.2. debitora vai kreditora pilns nosaukums; 

103.3. kopējā parādu vai saistību summa; 

103.4. apstiprinātā vai līdz bilances sastādīšanas datumam saņemtā vai samaksātā summa; 

103.5. neapstiprinātā summa; 

103.6. strīdīgā summa; 

103.7. noilgušie (šaubīgie un bezcerīgie) parādi. 

104. Noformējot inventarizācijas aktu jāpievieno: 

104.1. bilances un zembilances kontu atlikumu izdrukas no Virsgrāmatas; 

104.2. aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar debitoriem un kreditoriem (arī 

ieskanētus un pa faksu atsūtītus salīdzināšanas aktus); 

104.3. neizmaksātās darba samaksas izmaksu sarakstus; 

104.4. Valsts ieņēmumu dienesta izdrukas „Nodokļu maksātāja atlikumu vēsture” par katru 

nodokli; 

104.5. citus dokumentus, kas pamato inventarizējamo kontu atlikumus. 

 

5. Inventarizācijas noslēgums un rezultātu atspoguļošana 

 

105. Pēc objektu vai bilances posteņu inventarizācijas pabeigšanas inventarizācijas komisija vai 

attiecīgā inventarizācijas darba grupa noformē noteiktajā kārtībā inventarizācijas sarakstus sastādot 

inventarizācijas kopsavilkumu pievieno tiem dokumentus, kas iegūti vai sagatavoti inventarizācijas gaitā, 

kā arī paskaidrojumus un priekšlikumus un iesniedz iestādes vadītājam vai citai personai saskaņā ar 

amata pienākumiem iestādē. 

106. Atbildīgā persona rūpīgi jāizskata iesniegtie materiāli: 

106.1. vai ir iesniegti inventarizācijas saraksti attiecībā uz visiem rīkojumā noteiktajiem 

inventarizējamajiem objektiem un bilances posteņiem; 

106.2. vai inventarizācijas saraksti ir noformēti atbilstoši noteiktajai kārtībai; 

106.3. vai iegūtie inventarizācijas rezultāti noteikti atbilstoši inventarizācijas instrukcijai; 

106.4. vai iesniegtie paskaidrojumi un priekšlikumi ir pamatoti; 

106.5. vai ir pareizi visi inventarizācijas sarakstos uzrādītie aprēķini.  

107. Konstatētās kļūdas cenās un aprēķinos jāizlabo saskaņā ar normatīvo dokumentu 

prasībām. Katra inventarizācijas saraksta pēdējā lappusē izdara atzīmi par cenu un gala rezultātu 

aprēķinu pārbaudi, apliecinot ar to personu parakstiem, kas šo pārbaudi izdarījušas. 

108. Lai varētu precizēt ierakstus bilances kontos saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem, 

iestādes grāmatvedībā sastāda attiecīgus salīdzināšanas sarakstus. Salīdzināšanas sarakstos 

atspoguļojas starpības starp grāmatvedības datiem un datiem pēc inventarizācijas sarakstiem. 



 
 

109. Inventarizācijas rezultātu noformēšanai var lietot vienotus reģistrus, kuros apvienoti 

inventarizācijas sarakstu un salīdzināšanas sarakstu rādītāji. Var arī sastādīt salīdzināšanas 

sarakstus tikai par tām vērtībām, par kurām konstatētas atšķirības no grāmatvedības datiem. 

110. Starpības starp grāmatvedības datiem un datiem pēc inventarizācijas sarakstiem: 

novērtējumos, vērtību pārpalikumus, iztrūkumus, zudumus (no bojāšanās, morālās novecošanās 

un citus) jāatspoguļo ar ierakstiem attiecīgajos grāmatvedības kontos, pamatojoties uz iestādes 

vadītāja norādījumiem, saskaņā ar attiecīgajos likumdošanas un citos normatīvajos dokumentos, 

konkrētajā iestādē noteikto kārtību un darba līgumiem (koplīgumiem). 

111. Inventarizācijas rezultāti ir jāiegrāmato uzņēmuma grāmatvedības kontos pēc iespējas 

drīzāk, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā inventarizācija bija 

veikta. Pārskata gada slēguma inventarizācijas rezultāti obligāti jāattiecina uz pārskata gadu un 

jāiegrāmato ar pārskata gada beigu dienas datumu, arī ja inventarizācija faktiski notikusi vai tās 

rezultāti konstatēti pēc šīs dienas. 

112. Ja gada slēguma inventarizācija nav veikta uz pārskata datumu, tad atlikumi uz pārskata 

perioda beigām jāpārrēķina, ņemot vērā darījumus starp inventarizācijas veikšanas datumu un pārskata 

perioda beigu datumu. 

113. Zaudējumus no materiālo vērtību piesavināšanās un iztrūkumiem atlīdzina vainīgā persona, 

kura konstatēta dienesta izmeklēšanas gaitā. Nodarītā zaudējuma vērtību nosaka ar iestādes vadītāja 

rīkojumu izveidotā komisija, balstoties uz vispāratzītām vērtēšanas metodēm. Vainīgā persona atlīdzina 

zaudējumu naudas izteiksmē vai ar iestādes vadītāja piekrišanu nodot līdzvērtīgu lietu. 

114. Materiālo vērtību zaudējumus no stihiskajām nelaimēm, zaudējumus no nenoskaidrotiem 

piesavināšanās gadījumiem, kad konkrētie vainīgie nav konstatēti, attiecina uz pārskata perioda 

izdevumiem.  

115. Visa dokumentācija par inventarizācijām glabājas budžeta iestādes grāmatvedībā, bet 

inventarizācijas sarakstu otrie (pieņemšanas-nodošanas gadījumā – trešie) eksemplāri pie atbildīgajām 

personām.  

 

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 30.novembrī 
Nr. 162 

Protokola Nr.10, 9.p. 

 

Par grozījumiem Nr.13/2018 “Grozījumi Jaunpils novada domes 2018. gada 23. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 

 

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

pirmo daļu, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13/2018 “Grozījumi 2018. gada 23. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”; 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā un manuālā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas; 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada domes mājas lapā; 
Par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un publicēšanu 

atbildīga sekretāre D.Ellere. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2018 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
2018.gada 30.novembra 

sēdes Nr.10 lēmumu Nr.162 

 
 „PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1 „PAR JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETU 2018.GADAM”” 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada  

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

 
2018. gada 23. janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils pašvaldības budžetu 2018.gadam” izdarīt 

šādus grozījumus: 

Pamatbudžets 
1. Palielināt ieņēmumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

F40322210 
Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa 

aizņēmumi 
0101 

EUR  

12929 

Kredīts  Pasta dīķim – 3895, 

sporta laukumam - 9034 

F40222210 
Saņemtie mainīgas likmes vidēja 

termiņa aizņēmumi pārējās valūtās 
0101 EUR 4363 Kredīts skolas sporta zālei 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

0101 
EUR 

197495 

Projektam  Vesels Jaunpils 

novadā – 3840, LAD 

finansējums   Skolas sporta 

zālei 3655 un Pasta dīķim-

18000, Projets Grants ceļu 

pārbūve Jaunpils novadā 

172000 

 

    2.Palielināt izdevumus 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0101C 

EUR  

172000 

Grants ceļu pārbūve Jaunpils 

novadā 

   

   3. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība- Attīstības nodaļa   

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0162 

EUR 

12929 

Kredīts  Pasta dīķim – 3895,  

Sporta laukumam - 9034 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
0162 EUR 3840 

Projektam  Vesels Jaunpils 

novadā  

      
    4. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    



 
 

9999 Valsts kases aizdevumu atmaksa 0123 
EUR 

21655 

Kredīta atmaksa skolas sporta 

zālei un Pasta dīķim 

  

    5. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0301 EUR 4363 Skolas sporta zālei 

 
  6. Palielināt ieņēmumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

0301E EUR 24368 

Projekts Stratēģiskā skolu 

apmaiņas partnerība 

Nr.2018-1-PL01-KA229-

050959-2 Erasmus + 

 
  7. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

2121 Dienas nauda 0301E EUR 4000 

Projekts Stratēģiskā skolu 

apmaiņas partnerība 

Nr.2018-1-PL01-KA229-

050959-2 Erasmus + 

2122 
Pārējie komandējumu un darba 

braucienu izdevumi 
0301E EUR 17868 

Projekts Stratēģiskā skolu 

apmaiņas partnerība 

Nr.2018-1-PL01-KA229-

050959-2 Erasmus + 

2314 

Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības 

nodrošināšanai 

0301E EUR 500 

Projekts Stratēģiskā skolu 

apmaiņas partnerība 

Nr.2018-1-PL01-KA229-

050959-2 Erasmus + 

2322 Degviela 0301E EUR 2000 

Projekts Stratēģiskā skolu 

apmaiņas partnerība 

Nr.2018-1-PL01-KA229-

050959-2 Erasmus + 
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Protokola Nr.10, 10.p. 
Par Jaunpils vidusskolas direktora mēneša algas likmi 

 
Pamatojoties uz Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāju padomes sēdes 

protokolu  no 12.09.2018. apstiprināt Jaunpils vidusskolas direktoram no 2018.gada 1.septembra 

: 

mēneša algas likmi kā vidusskolas  vadītājam EUR 1440,00( viens tūkstotis četri simti četrdesmit 

eiro) un 

mēneša algas likmi kā pedagogam  EUR 1065,00( viens tūkstotis sešdesmit pieci eiro).  

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 

 


