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SĒDI SĀK : 2014.gada  21. oktobrī plkst. 9.00 
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SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Raivo Altenburgs, , Raivis Pranis,   Aigars Jakovels,  Kaspars Leimanis Ēriks Strautiņš 
darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis,galvenā grāmatvede Agija Līvmane, juridisko pakalpojumu 

sniedzējs Juris Valters, Attīstības nodaļas  vadītāja  Vija Zīverte, sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Rasa, 

Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, Viesatu pārvaldes vadītāja Vita Petrova, jaunatnes lietu speciālists 
Andris Prikazs, nekustamo īpašuma speciāliste  Zinta Mielava,PSIA Jaunpils KS grāmatvede I.Čepule 

žurnāliste: Rūta Fjodorova  
NEPIEDALĀS: Jānis Krūmiņš /slimības dēļ, Velga Pavlovska/ kursos, Dace Adiņa/ pamatdarba dēļ 

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
 

DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu     
2. Par Jaunpils novada domes īpašuma tiesību izbeigšanu uz zemi 

3. Par  zemes vienības platības precizēšanu 
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Leļi” 

5. Par nekustamā īpašuma „Oši” sadalīšanu 
6.   Par nekustamā īpašuma „Zoltneri ” izsoles  rezultātu apstiprināšanu 

     7. Par nekustamā īpašuma „Pretī Pilsciemam ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
     8. Par nekustamā īpašuma „Skujumuiža ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
     9. Par nekustamā īpašuma „Pie Jaunsētām ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
     10. Par nekustamā īpašuma „Pie Elīnām ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

     11. Par līdzfinansējumu biedrības „Kultūras laboratorija” projektam 
     12. Par papildus finansējumu  Jaunpils vidusskolai  pirmsskolas audzinātājas darba samaksai   

     13. Par finansējumu Jaunpils futbola laukuma vienkāršotai renovācijai 
     14. Par Jaunpils  novada Domes lēmumu atcelšanu un īpašuma nodošanu PSIA „Jaunpils KS” 

apsaimniekošanā un pārvaldīšanā 
     15. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 14. „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  Saistošajos 

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

     16. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 15. „Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils 
novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

     17. Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu 
     18. Par apbalvošanu LR proklamēšanas 96. gadadienā 

 

 

1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels) , pret 

nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 146 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ” projektu. 
 

 



2. Par Jaunpils novada domes īpašuma tiesību izbeigšanu uz zemi 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Debatēs K.Leimanis, J.Valters 

Atklāti balsojot ar 5  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels) , pret 

nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 147 „  Par Jaunpils novada domes īpašuma tiesību izbeigšanu uz zemi  ” 
projektu. 

 
Ierodas  deputāts Ēriks Strautiņš 
 

3. Par  zemes vienības platības precizēšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 
Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 148 „Par  zemes vienības platības precizēšanu  ” projektu. 
 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Leļi” 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 149 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Leļi” ” projektu. 

5. Par nekustamā īpašuma „Oši” sadalīšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 
Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.150 „  Par nekustamā īpašuma „Oši” sadalīšanu ” projektu. 
 

6. Par nekustamā īpašuma „Zoltneri ” izsoles  rezultātu apstiprināšanu 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma Nr. 151 „Par nekustamā īpašuma „Zoltneri” izsoles  rezultātu apstiprināšanu  ” 
projektu. 

 
7. Par nekustamā īpašuma „Pretī Pilsciemam ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma Nr. 152 „Par nekustamā īpašuma „Pretī Pilsciemam” izsoles  rezultātu 
apstiprināšanu  ” projektu. 
 

8. Par nekustamā īpašuma „Skujumuiža ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma Nr. 153 „Par nekustamā īpašuma „Skujumuiža” izsoles  rezultātu 
apstiprināšanu” projektu. 
 
 
 
 



9. Par nekustamā īpašuma „Pie Jaunsētām ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma Nr. 154  „Par nekustamā īpašuma „Pie Jaunsētām” izsoles  rezultātu 
stiprināšanu  ” projektu. 

 
10. Par nekustamā īpašuma „Pie Elīnām ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma Nr.155  „Par nekustamā īpašuma „Pie Elīnām ” izsoles  rezultātu stiprināšanu” 
projektu. 

 
11. Par līdzfinansējumu biedrības „Kultūras laboratorija” projektam 

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 156 „Par līdzfinansējumu biedrības „Kultūras laboratorija” projektam” 

projektu. 

 

12. Par papildus finansējumu  Jaunpils vidusskolai   

pirmsskolas audzinātājas darba samaksai 

A.Līvmane 

Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.157 „Par papildus finansējumu  Jaunpils vidusskolai  pirmsskolas audzinātājas 

darba samaksai ” projektu. 

 
13. Par  finansējumu Jaunpils futbola laukuma vienkāršotai renovācijai 

P.Baranovskis, A.Prikazs 

Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Debatēs A.Jakovels, K.Leimanis, Ē.Strautiņš,R.Altenburgs 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 158 „Par  finansējumu Jaunpils futbola laukuma vienkāršotai renovācijai „ 

projektu. 

ju 
14. Par Jaunpils  novada Domes lēmumu atcelšanu un īpašuma nodošanu PSIA „Jaunpils 

KS” apsaimniekošanā un pārvaldīšanā 

G.Jubiņš, I.Čepule 
Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 
Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 159 „Par Jaunpils  novada Domes lēmumu atcelšanu un īpašuma nodošanu 

PSIA „Jaunpils KS” apsaimniekošanā un pārvaldīšanā ” projektu. 

 

15. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 14 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  

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

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 
Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.160 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 14 „Par grozījumiem 2014. gada 30. 
janvāra  Saistošajos noteikumos  Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”  projektu. 



16. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 15. „Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 

„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

I.Lapiņa 

Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 161 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 15. „Par grozījumiem  Saistošajos 
noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem””  projektu. 

 

17. Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 162 „Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu  ” projektu. 

 

18. Par apbalvošanu LR proklamēšanas 96. gadadienā 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 16.10.2014. Finanšu un Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par ( L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, K.Leimanis, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš) , pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 163 „Par apbalvošanu LR proklamēšanas 96.gadadienā ” projektu. 

 
 

 
L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti 

 
Sēdi beidz plkst. 11.00 

 
 

 
Sēdi vadīja          L.Gintere 

 
 

Sēdi protokolēja          I.Lapsa 
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LĒMUMS Nr. 146 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                                 Nr.10,1. p. 

                                                            
Pārbaudot Valsts zemes dienesta rīcībā esošos dokumentus, konstatēts, ka nodaļas arhīvā nav 

atzinums par īpašuma tiesību atzīšanu [..] uz īpašumu „Valgumi” Jaunpils novadā Jaunpils pagastā, īpašuma 

Nr. 90560010022, platība 2,0 ha. [..] mirusi 25.12.2003. Mantojuma apliecība uz ēkām un zemi nav 
iesniegta. Radniecību pierādošie  dokumenti nav iesniegti, nav pieņemts zemes komisijas atzinums par 

īpašuma tiesību atjaunošanu uz māju „Valgumi” zemi. NĪVKR informācijas sistēmā zemes lietotājs reģistrēts 
[..] 

Saskaņā ar VDZ atsūtīto informāciju[..] ir tiesības izmantot zemes nomas pirmtiesības. Nomas 

līgums noslēdzams laikā no tiesību izbeigšanās dienas līdz 2015.gada 1.janvārim. 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas trešo apakšpunktu, MK 01.09.2009.noteikumiem „Kārtība, kādā nosaka 
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas 

pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” zemes vienībām, uz kurām ir 

noslēgti nomas līgumi ar bijušajiem zemes lietotājiem, izbeidzamas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 
Minētajiem zemes lietotājiem saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas” likuma 25.panta 21 daļā noteikto, NOLEMJ:  
  1[..] personas kods [..], izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz zemi „Valgumi” 2,0 ha 

platībā, zemes kadastra apzīmējums 9056 001 0022. Zemes vienībai saglabāt adresi „Valgumi”, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads (zemes gabals ir apbūvēts), noteikt statusu „pašvaldībai piekritīga zeme”, saglabāt 

esošo zemes lietošanas mērķi.  

2. [..] noslēgt zemes nomas līgumu par māju „Valgumi” zemes nomu 2,0 ha platībā uz 10 gadiem. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, 

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

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
             

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 

LĒMUMS Nr. 147 
Par Jaunpils novada domes īpašuma tiesību izbeigšanu uz zemi 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                                 Nr.10,2. p. 

                                                            
       Sakarā ar privatizācijas pabeigšanu, dzīvokļa un nedzīvojamo telpu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz [..] 

vārda īpašumā „Levestes klubs” visa zeme pieder [..].  [..] iesniedzis visas zemesgrāmatu kopijas, kas 

apliecina viņa īpašuma tiesības uz visu ēku un visu zemi. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, NOLEMJ: 

1. Atcelt Jaunpils novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu Nr. 64 „Par zemes gabala „Levestes 
klubs ”atsavināšanu”. 

2. Izbeigt Jaunpils novada domes īpašuma tiesības uz zemi sakarā ar privatizācijas pabeigšanu uz 

īpašuma „Levestes klubs” zemi, kadastra apzīmējums 90560070103 , zemes vienības kadastra apzīmējums 
90560070103, platība 0,208 ha. 

3. Uzdot Zintai Mielavai veikt tiesību pārgrozīšanu Tukuma Zemesgrāmatā. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-

3007)  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

             
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 148 
Par  zemes vienības platības precizēšanu 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                                 Nr.10,3. p. 

                                                            
 

Pārbaudot Valsts zemes dienesta rīcībā esošo informāciju un pašvaldības rīcībā esošo informāciju, 

konstatēts, ka zemes vienības „Māja Dravnieki” attēlojums Kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos 
(kadastra kartē) neatbilst attiecīgā lēmuma grafiskajam pielikumam. Zemes īpašums nav mērīts, īpašums 

zemesgrāmatā nav reģistrēts.   
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1. apakšpunktu, pašvaldība ir tiesīga pieņemt 

lēmumu par platības precizēšanu , ja tiek pārsniegtas noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas. 
 Saskaņā ar iepriekš minēto, LR MK 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas 

un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 5.1  punktu, NOLEMJ: 
Precizēt zemes platību īpašumā „Māja Dravnieki” Jaunpils pagastā (lietotājs [..], mirusi) no 1,5 ha 

uz 0,8 ha, zemes kadastra apzīmējums 90560050099. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, 
Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
             
  

Priekšsēdētāja           L.Gintere
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LĒMUMS Nr. 149 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Leļi” 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                                 Nr.10,4. p. 

                                                            
2014.gada 28.septembra Jaunpils novada domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.119 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Leļi” zemes vienības sadalei”, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 90560060060. 
Jaunpils novada dome 2014.gada 8.oktobrī saņēma mērnieka Ilmāra Kaulakāna iesniegumu, 

reģistrācijas nr.3-11/780, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jaunu nosaukumu piešķiršanu un 
zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumam pievienoti zemes ierīcības projekta četri eksemplāri un 

projekts CD formātā. 

Izskatot zemes ierīcības projektu, Dome konstatēja: zemes ierīcības projektu izgatavojusi sertificēta 
fiziska persona Ilmārs Kaulakāns, sertifikāta Nr. BA 114. Zemes ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada 

būvvaldē 29.09.2014., izpildīti visi Jaunpils novada Domes apstiprinātie projektēšanas nosacījumi. 
Saskaņā ar minēto iesniegumu, LR MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8 punktu, Kadastra likuma 19.un 20.pantu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, 
30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2014. Gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Administratīvā procesa likuma 55. Panta 

1.punktu, LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, NOLEMJ: 

1 Apstiprināt nekustamā īpašuma „Leļi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 90560060060 zemes vienības sadales projektu. 

2 Atdalāmajiem zemes gabaliem Nr.2 20.0 ha platībā un Nr.2. 2.0 ha platībā piešķirt jaunu 

nosaukumu „Jūlijas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes vienībām piešķirt jaunu kadastra 

apzīmējumu un jaunu īpašuma kadastra numuru, NĪVKRIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir 
divas zemes vienības.  

3 Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 5.4 ha platībā saglabāt esošo adresi „Leļi”, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, saglabāt esošo īpašuma nosaukumu, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus visām trīs 
zemes vienībām. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-
3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 150 
Par nekustamā īpašuma „Oši” sadalīšanu 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                                 Nr.10,5. p. 

                                                            
Jaunpils novada dome 2014.gada 3.oktobrī saņēma īpašnieka [..], dzīvojoša „[..] pagasts, Jaunpils 

novads, LV-3145 iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-11/758 par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„Oši”, īpašuma nr. 90560070063, kopējā platība 6,2764 ha, īpašums sastāv no 2 zemes gabaliem. Atdalāmā 
zemes gabala kadastra apzīmējums 9056 003 0131, platība 3,8 ha. Atdalāmais zemes gabals nav apbūvēts.  

Saskaņā ar 03.10.2014. [..] iesniegumu Nr.3-11/758, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
19.panta pirmo daļu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

14.un 15.pantu, 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-

2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Ministru kabineta 2006.gada 
20.jūnija noteikumu Nr.496. „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16. un 35. punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu 1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8  un 29.punktiem, NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Oši”, īpašuma kadastra Nr.90560070063, zemes gabalu ar 

zemes kadastra apzīmējumu 90560030131 3,8 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu 
„Lauki”, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība,  NĪLM kods 0101. 
2. Pēc sadalīšanas īpašuma „Oši” sastāvā ir viena apbūvēta zemes vienība 2,4764 platībā , kadastra 

apzīmējums 90560070063, īpašumam  saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi un adresi.  
 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-
3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere
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LĒMUMS Nr. 151 
Par nekustamā īpašuma „Zoltneri ” izsoles  rezultātu apstiprināšanu 

 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  21. oktobrī                                                                 Nr.10,6. p. 
                                                            

 2014. gada 28. augustā  novada dome pieņēma lēmumu Nr. 124  „Par zemes gabala „Zoltneri” 
atsavināšanu” , pielietojot  pārdošanas veidu – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.  
 Nekustamais  īpašumu „Zoltneri”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
90560080161, sastāv  no  zemes gabala ar kopējo platību 1,42 ha.  
 Nekustamā   īpašuma „Zoltneri”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā nosacītā cena 
noteikta  EUR 6400,00 ( Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 03.09.2014. sēdes Nr. 2  lēmums) 
 Nekustamā īpašuma „Zoltneri” izsoles noteikumi apstiprināti ar   08.09.2014.  Izsoles komisijas  
sēdes Nr. 3 lēmumu). 

Saskaņā ar 13.10.2014. nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu iegādājās SIA 
„Joži”, reģ. Nr. 45101001791, juridiskā adrese „Jožu  darbnīcas”, Jaunpils pagasts . 

Visa pirkuma maksa EUR 6900,00, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksāta Jaunpils novada 

Domes kontā  2014. gada 13.oktobrī. 
 

Pamatojoties uz likuma uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un  

„Publiskas personas  mantas  atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu un nekustamā  īpašuma  „Zoltneri”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 8. nodaļu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  nekustamā īpašuma „Zoltneri ”  2014. gada 13. oktobra izsoles rezultātus (komisijas 

lēmuma izraksts pielikumā). 
2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Joži”, reģ. Nr. 45101001791, juridiskā adrese „Jožu  darbnīcas”, 

Jaunpils pagasts ,par nekustamā  īpašuma „Zoltneri”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
90560080161, pārdošanu.  

3. Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu.   
 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere
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LĒMUMS Nr. 152 
Par nekustamā īpašuma „Pretī Pilsciemam ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  21. oktobrī                                                                 Nr.10,7. p. 
                                                            

 
 2014. gada 28. augustā  novada dome pieņēma lēmumu Nr. 125  „Par zemes gabala „Pretī 
Pilsciemam” atsavināšanu” , pielietojot  pārdošanas veidu – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.  
 Nekustamais  īpašumu „Pretī Pilsciemam”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
90560040065 , sastāv  no  zemes gabala ar kopējo platību 2,55 ha. 
 Nekustamā   īpašuma „Pretī Pilsciemam”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā nosacītā cena 
noteikta  EUR 11 100,00 ( Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 03.09.2014. sēdes Nr. 2  lēmums) 
 Nekustamā īpašuma „Pretī Pilsciemam” izsoles noteikumi apstiprināti ar   08.09.2014.  Izsoles 
komisijas  sēdes Nr. 3 lēmumu). 

Saskaņā ar 13.10.2014. nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu iegādājās SIA 
„Joži”, reģ. Nr. 45101001791, juridiskā adrese „Jožu  darbnīcas”, Jaunpils pagasts . 

Visa pirkuma maksa EUR 11 600,00, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksāta Jaunpils novada 

Domes kontā  2014. gada 13.oktobrī. 
 

Pamatojoties uz likuma uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un  

„Publiskas personas  mantas  atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu un nekustamā  īpašuma  „Pretī 
Pilsciemam”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 8. nodaļu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  nekustamā īpašuma „Pretī Pilsciemam”  2014. gada 13. oktobra izsoles rezultātus  

( komisijas lēmuma izraksts pielikumā) 
2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Joži”, reģ. Nr. 45101001791, juridiskā adrese „Jožu  darbnīcas”, 

Jaunpils pagasts par nekustamā  īpašuma „Pretī Pilsciemam”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 
kad. Nr. 90560040065, pārdošanu.  

3. Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu.   
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LĒMUMS Nr. 153 
Par nekustamā īpašuma „Skujumuiža ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                                 Nr.10,8. p. 

                                                            
 2014. gada 28. augustā  novada dome pieņēma lēmumu Nr. 129  „Par zemes gabala  
„Skujumuiža” atsavināšanu” , pielietojot  pārdošanas veidu – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.  
 Nekustamais  īpašumu „Skujumuiža”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
90560020165, sastāv  no  zemes gabala ar kopējo platību 7,54 ha 
 Nekustamā   īpašuma  „Skujumuiža”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā nosacītā cena 
noteikta  EUR 26 500,00 ( Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 03.09.2014. sēdes Nr. 2  lēmums) 
 Nekustamā īpašuma  „Skujumuiža” izsoles noteikumi apstiprināti ar   08.09.2014.  Izsoles 
komisijas  sēdes Nr. 3 lēmumu). 

Saskaņā ar 13.10.2014. nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu iegādājās SIA 

„Joži”, reģ. Nr. 45101001791, juridiskā adrese „Jožu  darbnīcas”, Jaunpils pagasts.  
Visa pirkuma maksa EUR 27 000,00, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksāta Jaunpils novada 

Domes kontā  2014. gada 13.oktobrī. 

 
Pamatojoties uz likuma uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un  

„Publiskas personas  mantas  atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu un nekustamā  īpašuma  „Skujumuiža”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 8. nodaļu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  nekustamā īpašuma „Skujumuiža”  2014. gada 13. oktobra izsoles rezultātus 

(komisijas lēmuma izraksts pielikumā). 
2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Joži”, reģ. Nr. 45101001791, juridiskā adrese „Jožu  darbnīcas”, 

Jaunpils pagasts ,par nekustamā  īpašuma „Skujumuiža”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. 
Nr. 90560020165, pārdošanu.  

3. Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu.   

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 154 
Par nekustamā īpašuma „Pie Jaunsētām ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                                 Nr.10,9. p. 

                                                            
 2014. gada 28. augustā  novada dome pieņēma lēmumu Nr. 128  „Par zemes gabala  „Pie 
Jaunsētām” atsavināšanu” , pielietojot  pārdošanas veidu – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.  
 Nekustamais  īpašumu „Pie Jaunsētām”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
90560020142, sastāvošu no  zemes gabala ar kopējo platību 7,18 ha. 
 Nekustamā   īpašuma  „Pie Jaunsētām”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā nosacītā cena 
noteikta  EUR 30 500,00 ( Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 03.09.2014. sēdes Nr. 2  lēmums) 
 Nekustamā īpašuma  „Pie Jaunsētām” izsoles noteikumi apstiprināti ar   08.09.2014.  Izsoles 
komisijas  sēdes Nr. 3 lēmumu). 

Saskaņā ar 13.10.2014. nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu iegādājās z/s 

„Vārpas” , Strutele, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. 
Daļa pirkuma maksas EUR  12 950,00  iemaksāta Jaunpils novada Domes kontā  2014. gada 

13.oktobrī. 

A/S „Swedbank” ir pieņēmusi lēmumu par kredīta piešķiršanu Z/S „Vārpas” nesamaksātās pirkuma 
maksas EUR 15 000,00 apmērā, par ko A/S „Swedbank” ir informējusi Jaunpils novada domi  2014. gada 16. 

oktobrī. Minētā aizdevuma izmaksas nosacījums ir noslēgts minētā īpašuma pirkuma līgums. 
Pamatojoties uz likuma uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un  

„Publiskas personas  mantas  atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu un nekustamā  īpašuma  „Pie 

Jaunsētām”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 8. nodaļu, z/s „Vārpas” 2014. gada 15. 
oktobra  iesniegumu , reģ. Nr.2-6.1/807, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas nekustamā īpašuma „Pie Jaunsētām” izsoles nolikumā, paredzot, ka pirkuma 
maksa par īpašumu ir nomaksājama ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, 

un īpašumtiesību pārreģistrācija uz pircēja vārda veicama pēc pilnas pirkuma maksas 

2. Apstiprināt  nekustamā īpašuma „Pie Jaunsētām”  2014. gada 13. oktobra izsoles rezultātus (komisijas 
lēmuma izraksts pielikumā). 

3. Slēgt pirkuma līgumu ar z/s „Vārpas” , reģ. Nr. 920100931 juridiskā adrese „Vārpas”,  Strutele, 
Jaunpils pagasts (īpašniece Zelma  Šāgina) par nekustamā  īpašuma „Pie Jaunsētām”, Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā, kad. Nr. 90560020142, pārdošanu.  
4.  Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu.   
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LĒMUMS Nr. 155 
Par nekustamā īpašuma „Pie Elīnām ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                               Nr.10,10. p. 

                                                            
 

 2014. gada 28. augustā  novada dome pieņēma lēmumu Nr. 126  „Par zemes gabala  „Pie Elīnām” 
atsavināšanu” , pielietojot  pārdošanas veidu – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.  
 Nekustamais  īpašumu „Pie Elīnām”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
90560080059, sastāv  no  zemes gabala ar kopējo platību 11,8 ha. 
 Nekustamā   īpašuma  „Pie Elīnām”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā nosacītā cena 
noteikta  EUR 53 300,00 ( Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 03.09.2014. sēdes Nr. 2  lēmums) 
 Nekustamā īpašuma  „Pie Elīnām” izsoles noteikumi apstiprināti ar   08.09.2014.  Izsoles komisijas  
sēdes Nr. 3 lēmumu). 

Saskaņā ar 13.10.2014. nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu iegādājās SIA 

„Joži”, reģ. Nr. 45101001791, juridiskā adrese „Jožu  darbnīcas”, Jaunpils pagasts . 
Visa pirkuma maksa EUR 53 800,00, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksāta Jaunpils novada 

Domes kontā  2014. gada 13.oktobrī. 

 
Pamatojoties uz likuma uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un  

„Publiskas personas  mantas  atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu un nekustamā  īpašuma  „Pie Elīnām”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 8. nodaļu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  nekustamā īpašuma „Pie Elīnām”  2014. gada 13. oktobra izsoles rezultātus 

(komisijas lēmuma izraksts pielikumā). 
2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Joži”, reģ. Nr. 45101001791, juridiskā adrese „Jožu  darbnīcas”, 

Jaunpils pagasts ,par nekustamā  īpašuma „Pie Elīnām”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
90560080059, pārdošanu.  

3. Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu.   

 
 
Priekšsēdētāja           L.Gintere
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LĒMUMS Nr. 156 
Par līdzfinansējumu biedrības „Kultūras laboratorija” projektam 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  21. oktobrī                                                               Nr.10,11. p. 
                                                            

Novada Dome  24.09.2014. saņēma biedrības „Kultūras laboratorija” valdes priekšsēdētājas 
I.Martuzānes, reģ. Nr.3-12/730, par līdzfinansējuma nepieciešamību  projektam  „Trenažieru zāles izveide 

Jaunpilī”, kurš tika iesniegts Lauku  partnerības „Upe 8” izsludinātajā konkursā „Dzīves kvalitātes uzlabošana 

lauku partnerības „Upe 8” darbības teritorijā” 3. rīcībā ar mērķi izveidot  jaunu sporta un brīvā laika 
pavadīšanas objektu – trenažieru zāli „Kalna skolas ” ēkā. 

Izskatot iesniegumu, deputāti konstatēja: 
-ar 29.05.2013. Domes sēdes  Nr. 5, lēmumu Nr. 2 tika piešķirts līdzfinansējums projektam „Trenažieru 

zāles izveide Jaunpilī”( kopējā projekta izmaksas EUR 28 174,16) 

-projektu realizējot ir samazinājusies projekta summa;  
- projekta precizētās  kopējās izmaksas EUR 26 973,01, nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 10% 

apmērā EUR 2697,30. 
Pamatojoties uz biedrības „Kultūras laboratorija” valdes priekšsēdētājas iesniegumu, reģ. Nr. 3-12/730, 

NOLEMJ:  

1. Biedrībai „Kultūras laboratorija”, reģ. Nr. 40008147570, jur. adrese „Dzīles”- 4, Jaunpils, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, piešķirt līdzfinansējumu EUR 2697,30 ( divi tūkstoši seši simti deviņdesmit 

septiņi euro 30 euro centi) apmērā,  projekta „Trenažieru zāles izveide Jaunpilī”  realizācijai. 
2.   Lēmuma 1. punktā minēto līdzfinansējumu nodrošināt no Attīstības  nodaļas budžeta līdzekļiem. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenā grāmatvede A.Līvmane 
4. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā , spēku zaudē 29.05.2013. Domes sēdes  Nr. 5, lēmuma Nr. 2 ”Par 

līdzfinansējumu biedrības „Kultūras laboratorija” projektam „Trenažieru zāles izveidošana Jaunpilī” un 

telpu izīrēšanu nekustamajā īpašumā „Kalna skola” 1” 1. punkts.  
 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere
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LĒMUMS Nr. 157 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                               Nr.10,12. p. 

                                                            
Par papildus finansējumu  Jaunpils vidusskolai   

pirmsskolas audzinātājas darba samaksai 

 

Pamatojoties uz Jaunpils vidusskolas direktora J.Liepiņa iesniegumu, reģ. Nr. 3-12/789, saskaņā ar 

2009.gada 28.jūlija MK noteikumu Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" prasību 

izpildi, NOLEMJ: 

Jaunpils vidusskolai, pirmsskolas audzinātājas piemaksas pie darba algas un VSAOI 

maksājumu nodrošināšanai, piešķirt papildus finansējumu EUR 158,00 apmērā par  2014.gada 

septembra, oktobra, novembra un decembra mēnešiem. 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 158 
Par finansējumu Jaunpils futbola laukuma vienkāršotai renovācijai 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  21. oktobrī                                                               Nr.10,13. p. 
                                                            

1. Lai uzlabotu sporta  infrastruktūru, veikt futbola laukuma vienkāršotu rekonstrukciju. 
 

2. Apstiprināt futbola laukuma vienkāršotu rekonstrukciju. 

 
Pielikumā tāme uz 1 lp. 
 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere   

             

 
 

             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Izpildītājs: Jaunpils novada dome 

          Objekts: Jaunpils futbola laukuma vienkāršotā rekonstrukcija 
      

    

Tāme Nr. 2014/L-1 
    

            

 

Sporta laukums 3100 m2 
   

Tāmes izmaksas 3 319,71 EUR 

       

Tāme 
sastādīta: 

2014.gada 20. oktobrī 

 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums 
Mēra 

vienība 
Darba 

daudzums 

Par vienību*, EUR Par apjomu, EUR 
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1 Smilts transports, iekraušana  m3 124     5,19 5,19 0,00 0,00 643,56 643,56 

2 Frēzkūdra m3 120     5,00 5,00 0,00 0,00 600,00 600,00 

3 Frēze dienas 2     200,00 200,00 0,00 0,00 400,00 400,00 

4 Greideris dienas 10     42,50 42,50 0,00 0,00 425,00 425,00 

5 Zāliena sējmašīna diena 1     150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 

6 Zāliena sēkla, iesk. pārsēšanu kg 150   3,30 0,20 3,50 0,00 495,00 30,00 525,00 

Kopā 0,00 495,00 2 248,56 2 743,56 

PVN21%       576,15 

Pavisam       3 319,71 

            Atkarībā no laika apstākļiem 2014. gada rudenī notiek laukuma sagatavošana ar vai bez zāliena sēklas sējas. 
   G.Leiburgs 

       
Izmaksas uz EUR/m2 1,07 

29135557 
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LĒMUMS Nr. 159 
Par Jaunpils  novada Domes lēmumu atcelšanu un īpašuma nodošanu PSIA „Jaunpils KS” 

apsaimniekošanā un pārvaldīšanā 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  21. oktobrī                                                               Nr.10,14. p. 
                                                            

 

Jaunpils novada dome  ir lēmusi par nekustamo īpašumu nodošanu PSIA „Jaunpils KS” , tos ieguldot 
PSIA „Jaunpils KS” pamatkapitālā (turpmāk tekstā – „Lēmums”). Lēmuma turpmāka izpilde – īpašumu 

vērtēšana, ko veic sertificēts vērtētājs  un īpašumtiesību pārreģistrācija zemesgrāmatā (tajā skaitā arī valsts 
nodevas un notāra pakalpojumi) - ir saistīta ar nesamērīgiem  finanšu ieguldījumiem. Savukārt, efektīvāku 

finanšu līdzekļu izlietojumu un īpašuma pārvaldību būtu iespējams panākt, Lēmumā minētos īpašumus 

saglabājot Jaunpils novada domes īpašumā un nododot PSIA „Jaunpils KS” pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā. 

  Pamatojoties uz iepriekš minēto, NOLEMJ: 
1. Atcelt šādus  lēmumus: 

1.1. Jaunpils pagasta padomes  2005. gada 28. aprīļa sēdes Nr. 4, 27.§ lēmumu „Par pašvaldības 

īpašumu nodošanu PSIA „Jaunpils KS”” ( pielikumā); 
1.2. Jaunpils novada Domes 2009. gada 25. novembra sēdes Nr. 8, 3.§ lēmumu „Par Viesatu 

pagasta komunālās saimniecības  pamatlīdzekļu nodošanu PSIA „Jaunpils KS”” (pielikumā); 
1.3.  Jaunpils novada Domes 2009. gada 29. decembra sēdes Nr. 9, 20.§ lēmumu „Par 

pašvaldības īpašumu nodošanu PSIA „Jaunpils KS”” (pielikumā); 
1.4.  Jaunpils novada Domes 2010. gada 29. decembra sēdes Nr. 12, 12.§ lēmumu „Par 

pašvaldības īpašumu  Viesatu ūdenssaimniecības nodošanu no bilances uz bilanci  PSIA 

„Jaunpils KS”” (pielikumā). 
2. Noteikt, ka Lēmumos minētie īpašumi ir nododami PSIA „Jaunpils KS“ pārvaldīšanā un 

apsaimniekošanā starp Jaunpils novada domi un PSIA „Jaunpils KS” 2011. gada 21. aprīļa noslēgtā 
pilnvarojuma līguma, reģ. Nr.  5-37.2/69 par Jaunpils novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanu 

ietvaros. 
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LĒMUMS Nr. 160 
Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 14 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  

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

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                               Nr.10,15. p. 

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

pirmo daļu, NOLEMJ: 

 1.  Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.14 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra ”Saistošajos 
noteikumus Nr. 1  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014. gadam”. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to parakstīšanas. 

4. Saistošos noteikumus publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 
5. Par lēmuma  nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un publicēšanu  

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

un struktūrvienību vadītājus,  kuru budžetos izdarīti  šie  grozījumi.  

 
Pielikumā Saistošie noteikumi uz 1 lp. 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14. 
 „ Par grozījumiem  2014.gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos   

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

2014. gada  21. oktobrī 
 
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  46 .pantu   un likumu „Par  pašvaldību  budžetiem” 
16. panta pirmo daļu 

2014. gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils pašvaldības budžeta noteikumi 
2014.gadam” izdarīt šādus grozījumus: 

 

1. Palielināt ieņēmumus: 

18.6.3.0. Pašvaldību no VB iestādēm 

saņemtie transferti ES politiku 

instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 
(pasākumiem) 

2672,- Nodarbinātības valsts aģentūra- 

nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs 
(skolēnu vasaras darbs) 

  39117,- Lauku atbalsta dienests: 

 lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana 

(Viesatu tautas tērpi)- 3775 EUR, 
infrastruktūra lauksaimniecības un 

mežsaimniecības attīstībai un 

pielāgošanai (centra zemju 
meliorācija)- 35342 EUR 

 

2. Ieņēmumus novirzīt: 

1100 atalgojums 2672,- Skolēnu vasaras darbs aģentūrā- 

1152 EUR, 
Skolēnu vasaras darbs soc. 

dienestā 1520 EUR 

9999 Aizdevuma apmaksa 
Valsts kasei  

39117,- Viesatu tautas tērpi- 3775 EUR, 
meliorācija -35342 EUR  

 

3. Palielināt ieņēmumus: 

1.1.1.2. Saņemts no VK sadales 

konta pārskata gadā 

ieskaitītais IIN 

15000,- IIN 

 

4. Ieņēmumus novirzīt: 

7200 Pašvaldību uzturēšanas 
izdevumu transferti 

15000,- Savstarpējie norēķini par 
skolēniem no citām pašvaldībām 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere
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LĒMUMS Nr. 161 
Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 15. „Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 

„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  21. oktobrī                                                               Nr.10,16. p. 

                                                            
 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu,  likuma „Par 

pašvaldībām“  15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43.panta trešo daļu , NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 13  „Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”. 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt VARAM. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas  laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 
5. Par lēmuma izpildi atbildīga Kancelejas vadītāja I. Lapsa. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 2 lp. 

 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere   
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15 
Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību 

un pašvaldības pabalstiem” 
2014. gada 21. oktobrī 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta piekto daļu,  likuma „Par 
pašvaldībām“  15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43.panta trešo daļu; 

 
Izdarīt Jaunpils novada 2011.gada 30. novembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. izteikt Noteikumu 30.3. punktu šādā redakcijā: 

„ Pabalsta apmērs ģimenei (personai) nedrīkst pārsniegt faktiskos izdevumus par īri un 
komunālajiem pakalpojumiem, bet ne vairāk kā 31. punktā minētos normatīvus.” 

2. izteikt Noteikumu 31.5. punktu šādā redakcijā: 
“31.5. malkas iegādei – sešus mēnešus gadā aprēķinot mēnesī 0,79 euro par katru m2 no 

kopējās platības;” 
3. papildināt noteikumu VIII nodaļu ar 31.1 punktu šādā redakcijā: 

31.1 Aprēķinot Noteikumu 31. punktā minētos normatīvus, ņem vērā pabalsta pieprasītāja 

izmantoto dzīvojamo telpu kopējo platību, bet nepārsniedzot 18 kvadrātmetrus no dzīvojamo 
telpu kopējās platības vienai personai un 12 kvadrātmetrus no dzīvojamo telpu kopējās platības 

par katru nākamo personu;  

4. svītrot Noteikumu 31.3.1. punktu;  
      5. izteikt Noteikumu 35.punktu šādā redakcijā: 

Izvērtējot situāciju ģimenē, dzīvokļa pabalstu izmaksā katru mēnesi.   
 

 

Priekšsēdētāja                         L.Gintere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par grozījumiem 2011. gada 30. novembra Saistošajos 

noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi Nr. 15 „Par grozījumiem 2011. gada 30. novembra 
Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo 

palīdzību un pašvaldības pabalstiem” nepieciešams, lai precizētu tarifu 
malkas iegādei, dzīvokļa pabalsta saņēmējam.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
 

Saistošie noteikumi izdoti, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par 
pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumu Nr.299”  par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu.  

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis - precizēt tarifu malkas iegādei, 

dzīvokļa pabalsta saņēmējam.    

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu. 
  

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils novada 

iedzīvotājiem. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības 

un iespējas Jaunpils novada iedzīvotājiem. 

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 

Nav 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām 

Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana 

Jaunpils novada iedzīvotāju labā; 
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav. 
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LĒMUMS Nr. 162 
Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  21. oktobrī                                                               Nr.10,17. p. 
                                                            

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 26.punktu, kurš paredz, ka tikai 

domes kompetencē ir ievēlēt bāriņtiesu priekšsēdētāju un locekļus un Bāriņtiesas likuma 9.panta pirmo daļu, 

kura nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs 
bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem,  NOLEMJ: 

1. Par Jaunpils novada Bāriņtiesas loceklēm  uz pieciem gadiem līdz 2019. gada 20. oktobrim ievēlēt: 
1.1. Initu Lapiņu, personas kods [..]; 

1.2. Zitu Krūmiņu, personas kods [..]. 

2.  Lēmums stājas spēkā ar 2014 .gada 21 oktobrī. 
 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 163 
Par apbalvošanu LR proklamēšanas 96. gadadienā 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  21. oktobrī                                                               Nr.10,18. p. 
                                                            

Sakarā ar LR proklamēšanas 96. gadadienu, saskaņā ar 2014. gada 29. maija  noteikumu Nr.6 „Par 
Jaunpils novada domes apbalvojumiem ” 25. un 26. punktu, NOLEMJ: 

1. Valsts svētku pasākumā apbalvot:  

Apbalvojuma kandidāts Ierosinātājs 
Ligija Rutka P/a „Jaunpils” 

Vija Zīverte Biedrība „Dzīpars” un pensionāru biedrība 

„Jaunpils” 

Māra Zilberte Viesatu pagasta iedzīvotāji 

Lonija Didrihsone P/a „Jaunpils” 

Judīte Kalme Pensionāru biedrība „Jaunpils” 

Arvīns Dārziņš Pensionāru biedrība „Jaunpils” 

Līga Andreca Biedrība „Vējmalas” 

IK „Niedres O” Jaunpils vidusskola 

Ērika Stajuka Viesatu pagasta iedzīvotāji 

Indra Ansone Dāmu klubs „Vīgriezes” 

Juris Voitovs A/s „Kurzemes CMAS” 

Māris Beķeris „Aizvēju” un „Vējiņu”  iedzīvotāji 

Austra Ķinķere Dāmu klubs „Vīgriezes”  

Anita  Marčinkus Jaunpils vidusskola 

 
2. Par apbalvojumiem „Goda novadnieks” , 1. pakāpes Goda raksts  un 2. pakāpes Goda raksts 

naudas balvas  izmaksāt , saskaņā ar noteikumiem Nr.6 „Par Jaunpils novada domes 
apbalvojumiem”. 

3. Ar Atzinības rakstiem apbalvotajiem izmaksāt naudas balvas  EUR 30,00 apmērā. 

4.  Kopsummā  (EUR 890,00 ) izmaksāt no Sociālā  dienesta budžeta līdzekļiem. 
5. LR proklamēšanas 96. gadadienas pasākumu rīkot šā gada 15. novembrī. 

6. P/a „Jaunpils” kultūras nodaļas vadītāju Silvu Nordenu apstiprināt  par atbildīgo personu, 
pasākuma organizēšanā. 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


