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SĒDES PROTOKOLS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  23. Aprīlī Nr. 4                                                                                                                                     

SĒDE SASAUKTA: 2015.gada  23. aprīlī   plkst. 9.00 
SĒDI SĀK: 2015.gada  23. aprīlī   plkst. 9.00 

SĒDI VADA: Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 
SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Dace Adiņa, Raivo Altenburgs, Guntis Nikolajevs, Kaspars Leimanis, Ēriks Strautiņš 
darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis galvenā grāmatvede Agija Līvmane, Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītāja  Zinta Mielava, Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba 

Rasa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzidra Krastiņa, Viesatu pārvaldes vadītāja Vita Petrova, 
Labiekārtošanas nodaļas vadītājs Gvido Leiburgs 

SĒDĒ NEPIEDALĀS    deputāti: Velga Pavlovska / kursos,   Raivis Pranis/ pamatdarba dēļ,   Jānis Krūmiņš/ 
personīgu apstākļu dēļ 

žurnāliste Rūta Fjodorova 

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Par deputātu kandidāta  Gunta Nikolajeva  mandāta apstiprināšanu  
2. Par izmaiņām Domes komiteju un komisiju sastāvā 

3. Par telpu nomas maksas dzēšana biedrībai „Kultūras laboratorija” 
4. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” 

realizācijai 

5. Par starptautisko sadarbību ar Pasaules Jaunpiļu aliansi (Newcastles of the world) 
6. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 ”Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 
7. Par Jaunpils novada  Domes  2014. gada pārskatu  

8. Par Nolikumu Nr. 6 „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļu”  

9. Par zemes platības precizēšanu 
10. Par zemes vienības „Kviesīšu -Gabaliņu”  sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 

11. Par zemes vienības „Liepiņas-Graudiņi” sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Joži”  

13. Izpilddirektora P.Baranovska informācija 

 
L.Gintere ierosina darba kārtību papildināt ar 2 jautājumiem:  

Par grozījumiem 2015.gada 26. marta lēmumā Nr. 54 „Par nekustamā īpašuma „Dekšņas” 

sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu”  un par atklāto skiču ideju konkursa  “Jaunpils novada administratīvās 
teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi” nolikumu 

 
Deputāti  atklāti balsojot ar 5 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanais, Ē.Strautiņš) pret 

nav, atturas nav,  NOLEMJ: Apstiprināt šādu Domes sēdes darba kārtību  

1. Par deputātu kandidāta  Gunta Nikolajeva  mandāta apstiprināšanu  
2. Par izmaiņām Domes komiteju un komisiju sastāvā 

3. Par telpu nomas maksas dzēšana biedrībai „Kultūras laboratorija” 
4. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” 

realizācijai 

5. Par starptautisko sadarbību ar Pasaules Jaunpiļu aliansi (Newcastles of the world) 
6. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 ”Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 
7. Par Jaunpils novada  Domes  2014. gada pārskatu  

8. Par Nolikumu Nr. 6 „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļu”  



9. Par zemes platības precizēšanu 

10. Par zemes vienības „Kviesīšu -Gabaliņu”  sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 

11. Par zemes vienības „Liepiņas-Graudiņi” sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Joži”  

13. Par grozījumiem 2015.gada 26. marta lēmumā Nr. 54 „Par nekustamā īpašuma „Dekšņas” 
sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu”   

14. Par atklāto skiču ideju konkursa  “Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra publiskās 

ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi” nolikumu 
15. Izpilddirektora P.Baranovska informācija 

 
L.Gintere informē deputātus par  Latvijas Pašvaldību savienības un  Latvijas Zinātņu akadēmijas  21. aprīlī 
rīkoto  konferenci “Vietējo padomju loma Latvijas valsts neatkarības atgūšanā”, kas bija veltīta vēsturiskajai 

pašvaldību deputātu sanāksmei Daugavas stadionā 1990. gada 21. aprīlī,   kurā  deputāti nobalsoja par 

neatkarības dokumenta projektu un pieņēma aicinājumu. Būtībā tika pasludināta Latvijas neatkarība, ko 
juridiski 1990. gada 4. maijā apstiprināja jaunievēlētā Augstākā Padome pirmajā sesijā. 

 

1. Par deputātu kandidāta  Gunta Nikolajeva  mandāta apstiprināšanu 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 61 „Par deputātu kandidāta  Gunta Nikolajeva  mandāta apstiprināšanu” 

projektu.  
2. Par izmaiņām Domes komiteju un komisiju sastāvā 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 62 „Par izmaiņām Domes komiteju un komisiju sastāvā   ” projektu  

 

3. Par telpu nomas maksas dzēšana  biedrībai „Kultūras laboratorija” 

A.Līvmane 

Debatēs piedalās G.Nikolajevs 

Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 63 „  Par telpu nomas maksas dzēšana  biedrībai „Kultūras laboratorija”  

projektu.  

4. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA 

Tukuma slimnīcai” realizācijai 

A.Līvmane 

Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  

 Apstiprināt lēmuma Nr. 64 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē  „Jauna datortomogrāfa iegāde 
SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai”  projektu.  

 

5. Par starptautisko sadarbību ar Pasaules Jaunpiļu aliansi (Newcastles of the world). 

V.Zīverte 

Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.65 „  Par starptautisko sadarbību ar Pasaules Jaunpiļu aliansi (Newcastles of 
the world) ”  projektu.  

 

6. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 ”Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.3 

„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 

A.Līvmane 

Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 



Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 66 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 ”Par grozījumiem Saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam””   projektu.  

 

7. Par Jaunpils novada  Domes   2014. gada  pārskatu  

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 
G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 67 „Par Jaunpils novada  Domes 2014. gada pārskatu”   projektu.  
 

8. Par Nolikumu Nr. 6 „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļu” 

Dz. Krastiņa 

Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 68 „Par Jaunpils novada  Domes gada pārskatu 2014. gadam”   projektu.  

 

9. Par zemes platības precizēšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 
G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 69 „Par zemes platības precizēšanu ”  projektu.  

 

10. Par zemes vienības „Kviesīšu -Gabaliņu”  sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  

Neapstiprināt lēmuma Nr. 70 „Par zemes vienības „Kviesīšu -Gabaliņu”  sadali un jauna īpašuma 
reģistrāciju ” projektu.  

 

11. Par zemes vienības „Liepiņas-Graudiņi” sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 15.04.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

Z.Mielava ierosina  par lēmuma  projektu  „Par zemes vienības „Liepiņas-Graudiņi” sadali un jauna 
īpašuma reģistrāciju ”   šajā Domes sēdē nelemt, jo  apsekojot  zemes vienību  „Liepiņas- Graudiņi” dabā  , 

konstatētas nepilnības un iegūta jauna informācija, tādēļ  sagatavotais lēmuma projekts nav precīzs.  
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  

Neapstiprināt lēmuma projektu Nr. 71  „Par zemes vienības „Liepiņas-Graudiņi” sadali un jauna 
īpašuma reģistrāciju ”  . 

 

12.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Joži”  

Z.Mielava 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 72 „  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Joži””   projektu.  
 

13.  Par  grozījumiem 2015.gada 26. marta lēmumā Nr. 54 „Par nekustamā īpašuma 

„Dekšņas” sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu” 

Z.Mielava 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 73 „Par  grozījumiem 2015.gada 26. marta lēmumā Nr. 54 „Par nekustamā 

īpašuma „Dekšņas” sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu””  projektu.  

 



15. Par atklāto skiču ideju konkursa “Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra 

publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”” nolikumu 

G.Leiburgs  

Debatēs P.Baranovskis, K.Leimanis, Ē Strautiņš  
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par ( L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, 

G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav,  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmumu Nr. 74 „Par  atklāto skiču ideju konkursa “Jaunpils novada administratīvās 
teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi” nolikumu”.  

 

16. Izpilddirektora P. Baranovska informācija 

 
- Šajā atskaites periodā tika uzstādītas visas iegādātās videonovērošanas kameras, notiek regulēšanas 

un testēšanas process.  

- Greiderējam ceļus. Nedaudz darbi ir iekavējušies, jo bija saplīsis greideris.    
- Izvērtēšanā vēl ir Rūšu strauta tīrīšanas un meliorācijas darbu iepirkums un Sociālā dienesta ēkas 

vienkāršotās renovācijas iepirkums. 
- Labiekārtošanas dienesta darbinieki šomēnes strādā pie celmu frēzēšanas, kā arī tika sazāģēti ~36 

m3 baļķu un dēļi sakrauti žūšanai šķūnī ~21 m3 apjomā.  
- Lielajai talkai esam gatavi, G.Leiburgs ir novada talkas kurators. Kā katru gadu uzsaucam 

iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu izvešanu gan Viesatās, gan Jaunpilī. 

 
 

 

L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti 
 

Sēdi beidz plkst. 10.30 

 
Paraksti 

 
Sēdi vadīja            L.Gintere 

 
Sēdi protokolēja           I.Lapsa 
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LĒMUMS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  23. aprīlī                                                                      Nr. 61 
Protokols Nr. 4                                                            

 
 

Par deputātu kandidāta  Gunta Nikolajeva  mandāta apstiprināšanu 

 

[..] 

 02.04.2015. Dome saņēma  Jaunpils novada Vēlēšanu komisijas lēmumu „Par Jaunpils novada 
domes deputāta kandidāta apstiprināšanu”, kurā norādīts, ka deputātu kandidāts Guntis Nikolajevs kā 

nākamais  no saraksta „Mūsu novads” jāuzaicina veikt  Domes deputāta pienākumus . 
 02.04.2015. Dome nosūtīja  Guntim Nikolajevam uzaicinājumu Nr. 3-7/243 pildīt deputāta 

pienākumus.  

 Guntis Nikolajevs noteiktajā termiņā telefoniski informēja Domi, ka piekrīt uzsākt deputāta 
pienākumu pildīšanu.  

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu  un 

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. pantu,  NOLEMJ: 
Ar 2015. gada 23. aprīli apstiprināt deputāta mandātu Guntim Nikolajevam, personas  kods [..] no 

Vēlētāju apvienības „Mūsu novads” deputātu kandidātu saraksta. 

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  23. aprīlī                                                                     Nr. 62 

Protokols Nr. 4                                                            

 
 Par izmaiņām Domes komiteju un komisiju sastāvā 

 
 

[..] 

  Sakarā ar deputātu sastāva maiņu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 
10.punktu un  55.pantu un Domes sēdes lēmumu Nr. 61 Jaunpils  novada Domes  komiteju un komisiju 

sastāvā:  izdarīt šādas izmaiņas: 
1. 17.06.2013. Domes sēdes lēmumā ( sēdes Nr.  6, 5. punkts, 1. apakšpunkts) , izdarīt 

grozījumus: 

1.1. Gunti Nikolajevu ievēlēt  Finanšu komitejas  un  Attīstības komitejas  sastāvā. 
 

      2.  26.09.2013. Domes sēdes lēmumā ( sēdes Nr.9, 24. punkts 5. apakšpunkts), izdarīt šādus 
grozījumus: 

 2.1. Gunti Nikolajevu ievēlēt  Iepirkumu komisijas un  Nekustamo īpašumu izsoles komisijas 
sastāvā. 

 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  23. aprīlī                                                                      Nr. 63 

Protokols Nr. 4                                                            

 
 Par telpu nomas maksas dzēšana  biedrībai „Kultūras laboratorija” 

 
 Novada dome 25.03.2015. saņēma biedrības „Kultūras laboratorija” iesniegumu, reģ. Nr.3-8/273 par 
telpu nomas maksas dzēšanu . Iesniegumam pievienoti ieguldījumu attaisnojošo dokumentu kopijas. 

Kopējā biedrības „Kultūras laboratorija” nomas maksa par 2014.gadu sastāda EUR 87,24 (astoņdesmit 

septiņi eiro 24 euro centi). 
Biedrība „Kultūras laboratorija”  2014.gadā realizēja projektu „Trenažieru zāles izveide Jaunpilī” ar 

Lauku atbalsta dienesta starpniecību saņemto finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA), izremontējot telpas un iegādājoties trenažierus. 

Nomas maksa 

2014.gadā EUR 

Realizēto 

projektu un 
veikto 

uzlabojumu 
summa 

2014.gadā EUR 

Tai skaitā 

pašvaldības 
līdzfinansējums 

EUR 

Ieguldījums 

pašvaldības 
īpašumā 

2014.gadā EUR 

Ieguldījumu 

atlikusī summa 
uz 01.01.2015. 

EUR 

87,24 26 973,01 2697,30 13 545,45 13 458,21 

 
 Pamatojoties uz biedrības „Kultūras laboratorija” valdes priekšsēdētājas Irēnas Martuzānes 

iesniegumu, reģ.Nr.3-8/273 un 02.02.2011. Domes sēdes Nr.1, 13.§ lēmumu „Par nomnieku ieguldījumiem 
pašvaldības īpašumā”, NOLEMJ: 

1. Biedrībai „Kultūras laboratorija”, reģ. Nr.40008147570, juridiskā adrese „Dzīles”-4, Jaunpils, Jaunpils 

pagasts, Jaunpils novads, dzēst nomas maksu par 2014.gadu EUR 87,24 apmērā. 

2. Fiksēt atlikušo ieguldījumu summu uz 01.01.2015. EUR 13 458,21 apmērā.  

3. Par lēmuma izpildi  atbildīga galvenā  grāmatvede A.Līvmanei  

 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  23. aprīlī                                                                          
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 Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA 

Tukuma slimnīcai” realizācijai 

2014.gada 12.novembrī SIA „Tukuma slimnīca” dalībnieku sapulcē (protokola Nr.3) un Tukuma 
novada Dome 2014.gada 18.decembrī  pieņēma   lēmumu „Par datortomogrāfa iegādi SIA „Tukuma 

slimnīca”” (prot.Nr.15,14.§.) atļaut SIA „Tukuma slimnīca” veikt iepirkuma procedūru datortomogrāfa iegādei 

un SIA „Tukuma slimnīcas” dalībniekiem finansēt datortomogrāfa iegādi proporcionāli pārstāvētajam kapitāla 
daļu skaitam – Tukuma novads (62%), Kandavas novads (18%), Engures novads (15 %), Jaunpils novads 

(5%). 
2015. gada 10. martā SIA „Tukuma slimnīca” notika  Iepirkumu komisijas  atvēršanas sanāksme un 16. 

martā  piedāvājumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas sanāksme. Iepirkumu komisija  nolēma slēgt 

līgumu ar vienīgo pretendentu Siemens Osakeyhtio Latvijas  filiāli, juridiskā adrese Biroju  iela 10, Lidosta 
„Rīga”, Mārupes novads. 

Iepirkuma kopējā summa EUR 287 830,21 (bez PVN)  , EUR 348 274,55, ( ar PVN).  
2015. gada  26. marta Jaunpils novada Dome pieņēma lēmumu Nr. 38 „Par  līdzfinansējumu jauna 

datortomogrāfa  iegādei  SIA „Tukuma slimnīca””, atbilstoši pašvaldības  5% kapitāldaļu  lielumam EUR 
17 413,73 ( septiņpadsmit tūkstoši četri simti trīspadsmit tūkstoši euro un 73 euro centi)   apmērā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka „Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā [..]” un 15.panta pirmās daļas 
6.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomam funkcijām ir veselības aprūpes pieejamības 

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

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

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

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2015. gadā 
Jaunpils novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu prioritārā kārtībā, pašvaldības autonomās funkcijas: veselības 

aprūpes pieejamības nodrošināšanai,  EUR 17 414,00 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti četrpadsmit euro, 
atbilstoši 5% kapitāldaļu lielumam)  apmērā no Valsts kases uz 5 gadiem ar noteikto gada procentu likmi,  

projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai. 

1. Aizņēmuma pamatsummu atmaksāt,  saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 
2. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada pašvaldības budžetu. 

3. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2017.gada jūniju. 
4. Par lēmuma izpildi  atbildīga galvenā  grāmatvede A.Līvmanei  

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par starptautisko sadarbību ar Pasaules Jaunpiļu aliansi (Newcastles of the world). 

 
 Lai veicinātu starptautisko sadarbību, kultūras, izglītības, uzņēmējdarbības,  nevalstisko organizāciju   

u.c. jomās,  saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27) punktu , NOLEMJ: 
1. Apstiprināt dalību Pasaules Jaunpiļu aliansē (Newcastles of the world), noslēdzot sadarbības 

līgumu. 

2. Apstiprināt  ikgadējo dalības maksu aliansē  EUR 1000, 00 ( viens tūkstotis euro ) apmērā . 
3. Ikgadējo dalības maksu ieplānot Attīstības  nodaļas kārtējā gada budžetā un apmaksāt, saskaņā 

ar alianses piestādīto rēķinu . 
4. Dalības maksas apmērs ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai.  

5. Par lēmuma 1. punkta izpildi  atbildīga  sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba  Rasa 
6. Grāmatvedības un finanšu nodaļai dalības maksu  par 2015.gadu  apmaksāt līdz  30. aprīlim no 

Attīstības nodaļas plānotajiem budžeta līdzekļiem. 

 
 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PIELIKUMS  

23.04.2015. Domes sēde  Nr. 4 lēmumam Nr. 65 

 
Jaunpils uzsāka sadarbību ar Pasaules Jaunpiļu aliansi jau 2012. gadā. Laika posmā no 2012. -2015. 

gadam esam uzmanīgi vērtējuši un analizējuši ieguvumus no dalības  aliansē.  2014. gada pavasarī 
piedalījāmies konferencē Nova Hradā, Čehijā.  

Jaunpils delegācijas komandā  bija deviņi cilvēki. Katrs bija atbildīgs par savu jomu. Jaunpils pils 

pārstāvji nodibināja ciešus sakarus tūrisma jomā ar Čehijas, Vācijas, Dānijas, Japānas un Dienvidāfrikas  
Ņūkāslām. Jaunpils pils 2014. gadā viesojās pieredzes apmaiņas braucienā Dānijā, mājās atvedot daudz 

jaunas idejas, kuras varējām novērtēt jau aizvadītajos Viduslaiku svētkos. 
Jaunpils vidusskolas pārstāve A. Marčinkus veiksmīgi strādāja pie sakaru nodibināšanas ar Ņūkāslu 

skolām, īpaši ar Čehijas, Japānas un Lielbritānijas skolām. 2015. gada vasarā Jaunpili apmeklēs dr. Anna 
Beketa, lai klātienē diskutētu par Jaunpils vidusskolas un Newcastle Upon Tyne skolu sadarbības projektu. 

Būtiskākais ieguvums Jaunpils pašvaldībai ir tas, ka- ar starptautiskas sadraudzības un kopīgu projektu 

palīdzību, var rast risinājumu ne tikai kultūras mantojuma saglabāšanai, pieredzes apmaiņai, bet arī tas, ka 
esot Ņūkāslu alianses sastāvā, ir iespējams piesaistīt dažādu fondu līdzekļus.  

Pateicoties dalībai konferencē, Jaunpils pašvaldībai ir skaidrs plāns saistībā ar atvērtajiem projektiem 
ERASMUS +  un Eiropa pilsoņiem programmās. Gada beigās plānojam uzsākt sadarbību ar Čehiju. Arī Nova 

Hradas mērs Vladimirs Kohrs ir ieinteresēts sadarboties ar Jaunpils pašvaldību. 2015. gada vasarā divi 

jaunieši no Jaunpils dosies uz kreatīvo mākslas plenēru Nova Hradā, lai attīstītu talantu un uzlabotu valodas 
prasmes. 

Tuvākajā nākotnē 2015/2016 plānojam sadarboties ar jauniešu organizāciju no Lielbritānijas Upon Tyne  
Ņūkāslas un realizēt projektu ERASMUS +programmā. Minētā organizācija aktīvi darbojas un piesaista 

Eiropas Savienības finanses caur projektiem. Nodrošina saviem jauniešiem pieredzes apmaiņas braucienus, 
rīko nometnes un radošās darbnīcas. Aktīvi darbojas gan formālās, gan neformālās izglītības jomā. Izglīto 

jauniešus uzņēmējdarbības un biznesa jomā. Nodrošina jauniešiem iespēju apgūt valodas.  Jauniešu 

bezdarba problēma ir aktuāla gan Lielbritānijā, gan Latvijā.  
Arī Dienvidāfrikas Ņūkāsla ir ieinteresēta sadarboties ar Jaunpili. Dienvidāfrikas delegācijas pārstāvji bija 

patīkami pārsteigti uzzinot par Jaunpils bagātīgo kultūras mantojuma klāstu, viņi ir ieinteresēti sadarboties 
tieši kultūras jomā.  

Konferencē tika runāts arī par pašvaldības lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un jauniešu bezdarba 

mazināšanā, tika analizētas uzņēmējdarbības situācijas pilsētās un novados. Tika apspriests jautājums par 
uzņēmēju sadarbības tīkla ieviešanu starp Ņūkāslām un kopēja tirgus atvēršanu. 

Pēc konferences mums ir izdevies iegūt pārliecību, ka sadarbība jāturpina, jo ieguvumi no dalības 
aliansē būs arvien reālāki un pamanāmāki. 

 
Dalības maksa tiks izlietota šādiem mērķiem: 

Tiks izveidots apmaksāts sekretariāts, kurš uzņemsies pilnu atbildību par attīstības plāna 

virzīšanu uz priekšu. 

Sekretariāta uzdevumi: 
1. Piegādāt rīcības plāna elementus, kurus ir apstiprinājuši mēri un to likumīgie pārstāvji (Skatīt zemāk 

pirmajam gadam -2015) 

2. Uzturēt sakarus ar katru no alianses dalībvalstīm caur viņu nozīmētajiem pārstāvjiem, lai viņi varētu 
informēt par saviem plāniem un prioritātēm, mērķiem un palīdzēt viņiem tos piepildīt caur dalību aliansē. 

3. Atbildēt  par finansēm,  ceturkšņa atskaitēm un gada pārskatu sagatavošanu, kopā ar neatkarīgiem 
auditoriem. 

4. Sagatavot apstiprināšanai nākotnes plānu un sagatavot budžetu katram nākošajam gadam. 

5. Veicināt un publiskot aliansi jau esošajām un jaunām auditorijām, meklēt un dibināt kontaktus ar citām 
pasaules Ņūkāslām, veidot dažādus informācijas bukletus un informācijas materiālus informācijas 

centriem un izstādēm, radīt un vadīt kontaktu datubāzi starp dalībvalstīm un tām Ņūkāslām, kuras nav 
aliansē. 

6. Gatavot ceturkšņa avīzi un publicēt internetā-mājas lapā, Facebookā un Tviter aplikācijā, kopā ar citiem, 
attīstīt un uzlabot komunikāciju plānu. 

7. Ziņot par progresu vietējai vadības grupai, abējādi gan regulārās sapulcēs, gan formālos ziņojumos 

mēriem un to pārstāvjiem vismaz divreiz gadā-rakstot ziņojumus, Skype aplikācijā vai video konferencē. 

Darbību plāns 2015. gadam 



1. Izstrādāt līdz galam Ņūkāslu pasi/karti, apkopot nepieciešamo informāciju no katras Ņūkāslas un 

laist apgrozībā šo karti/pasi līdz gada beigām. 

2. Koordinēt Ņūkāslu iesaistīšanos tūrisma un apmeklētāju informācijas digitālās platformas 
izveidošanā. 

3. Izstrādāt un atbalstīt vismaz vienu projektu potenciālam uzņēmējdarbības atbalstam, kurā ir 
iesaistītas divas vai vairāk Ņūkāslas. 

4. Nodrošināt, ka līdz gada beigām katrai no alianses dalībniecēm ir vismaz viens skolas vai 

tālākizglītības iestādes/centra sadarbības projekts/saikne ar citu Ņūkāslu skolu. 
5. Izstrādāt un atbalstīt sadarbības tīklus starp Ņūkāslām, kurām ir specifiski kopējas intereses, 

piemēram starp piļu, tūrisma centru, pilsētu centru, muzeju, apmācību vadītājiem. 
6. Izveidot projektu, kas saista alianses dalībnieku korus, radīt kopēju mūzikas projektu, ar kuru varētu 

uzstāties, kuru varētu producēt un dalīties ar citiem. 

7. Organizēt pēc iespējas agrāk visa veida palīdzības sniegšanu Kanādai, kura gatavosies 2016 gada 
konferencei. 

8. Izpētīt visas iespējas, kuras ir piemērotas un atbilstošas tam, lai varētu rakstīt projektus ES un citos 
starptautiskos fondos, un sagatavot projektu pieteikumus. 

9. Atbalstīt jauniešu padomes, radīt un atbalstīt kopīgas darbības programmas izveidi, īpašu uzmanību 
pievēršot izglītības un attīstības shēmām, jauniešu apmaiņai, starptautiskam brīvprātīgajam darbam, 

visu, kas atbilst  tam, lai tiktu atbalstīts programmā ERASMUS PLUS. 

10. Pārvaldīt un pielāgot mājas lapas un citus sociālo tīklus tā, ali būtu vēl vieglāk un ātrāk, un 
interaktīvāk apmainīties ar informāciju un paust viedokļus, uzskatus. 

11. Radīt un pielāgot iespējas darboties „ienākošajai paaudzei”, ieskaitot interneta reklāmu un 
publicitāti. 

12. Izveidot lielāko pasākumu kalendāru, ar katras Ņūkāslas pasākumiem un publicēt to internetā. 

13. Paplašināt un pilnveidot publiski pieejamo informāciju par Ņūkāslām, apkopot galvenos kontaktus 
katrā no apgabaliem. 

Mūsu ieguvumi, iesaistoties Aliansē  
• Jaunpils starptautiska atpazīstamība;  
• Katras Alianses Ņūkāslas tūrisma informācijas centros informācija par Jaunpili;  

• Informācija par Jaunpili Pasaules Ņūkāslu Alianses mājas lapā un sociālajos tīklos;  
• Kopīgi projekti ar citām Ņūkāslām;  

• Uzņēmējiem iespēja sadarboties ar citu Ņūkāslu uzņēmējiem;  

• Skolai sadraudzības skolas citās Ņūkāslās;  
• Jauniešu sadarbība;  

• Pētniecība, studiju vizītes un apmaiņas programmas;  
• Iespēja jauniešiem izvēlēties prakses vietas citās Ņūkāslās;  

• Kontakti un partnerattiecības starp Ņūkāslu muzejiem;  

• Alianses ietvaros piesaistīt finanšu līdzekļus kultūras mantojuma glābšanai;  
• Starptautiski turnīri dažādos sporta veidos;  

 
Informāciju sagatavoja: B. Rasa 
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Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 ”Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 

 

Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. daļu un 46. pantu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem” NOLEMJ: 
1. Apstiprināt  Saistošos noteikumus Nr. 4  „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 3 ” „Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ”. 
2. Saistošos noteikumu triju dienu laikā pēc to parakstīšanas  elektroniskā veidā nosūtīt    Vides 

aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Saistošos noteikumus publicēt Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv 

 4. Par Saistošo noteikumu nosūtīšanu un publicēšanu atbildīga Kancelejas vadītāja I.Lapsa 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4 

”Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 
2015.gadam”” 

 
Jaunpils  novadā      
2015. gada 23. aprīlī 

 
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  46 .pantu   un likumu „Par  pašvaldību  budžetiem” 
16. panta pirmo daļu. 
 
2015. gada 25. februāra  Saistošajos noteikumos Nr.3 „Jaunpils pašvaldības budžeta noteikumi 2015.gadam” 

izdarīt šādus grozījumus: 

 
1. Palielināt ieņēmumus: 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta transferti noteiktam 
mērķim 

4254,- Finansējums bezdarbnieku 

atlīdzībai no Nodarbinātības 
Valsts aģentūras 

 

2. Ieņēmumus novirzīt: 

1100 Atalgojums 1408,- Darbu koordinētāja  algai 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti 

naudā 

2846,- Bezdarbnieku atlīdzībai 

 

3. Palielināt ieņēmumus: 

40.32.22.10. Saņemtie mainīgas likmes 
ilgtermiņa aizņēmumi euro 

28210,- VK kredīts 

 

4. Ieņēmumus novirzīt: 

5200 Pamatlīdzekļi 28210,- Automašīna VW Passat 

 

5. Palielināt ieņēmumus: 

18.6.3.0. Pašvaldību no VB iestādēm 

saņemtie transferti ES politiku 

instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem 
projektiem(pasākumiem) 

15011,- 

 

Lauku atbalsta dienesta 

noslēguma maksājums 

par skaņas un gaismas 
projektu Jaunpils 

kultūras namā  

 

6. Ieņēmumus novirzīt: 

9999 VK aizdevuma atmaksa 15011,- Daļēja aizdevuma summas 

atmaksa 

 
7. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu uz 

31.12.2015. 

-1218,- 

Palielināt kodu 3200 subsīdijas(baznīcas 

jumta remonts) 

1218,- attīstības nodaļa 

 
Priekšsēdētāja                                                   L.Gintere  
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 Par Jaunpils novada  Domes   2014. gada  pārskatu  

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar likumu  par 

budžetu un finanšu vadību,  MK noteikumiem Nr. 115 „Gada pārskata  sagatavošanas kārtība” apstiprināt: 

1.  Jaunpils novada Domes  2014.gada pārskatu    
 2. Galvenajai grāmatvedei A.Līvmanei Jaunpils novada Domes 2014. gada pārskatu iesniegt Valsts 

kasē līdz 2015.gada 1. maijam.  

 
Gada pārskats glabājas grāmatvedībā 

 
 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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Par Nolikumu Nr. 6 „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļu” 

 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  21. panta 23) punktu, 
1. Atcelt 2009.gada 30. septembra Jaunpils novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6.,6.§)  „Par 

Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu” 

2. Apstiprināt Nolikumu Nr. 6 „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļu” 
 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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NOLIKUMS Nr. 6 
PAR JAUNPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻU 

 

Jaunpils novadā 

2015. gada 23. aprīlī  

Nolikums izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  21. panta 23) punktu. 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk tekstā - Dzimtsarakstu nodaļa) ir Jaunpils novada Domes 

administratīva struktūrvienība, kas nodrošina pašvaldībai nodoto autonomo funkciju izpildi civilstāvokļa aktu 

reģistrēšanā. 
2. Dzimtsarakstu nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Civillikumu, Civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas likumu, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, Personu apliecinošu dokumentu 
likumu, Valsts valodas likumu, Administratīvā procesa likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likumu, Ministru kabineta noteikumus „Noteikumi par civilstāvokļa aktu 
reģistriem”, „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”, 

„Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”, un citus spēkā esošos normatīvos aktus, Tieslietu 

ministrijas Dzimtsarakstu departamenta rīkojumus, Pašvaldības nolikumu, šo Dzimtsarakstu nodaļas 
nolikumu, Pašvaldības domes lēmumus un Pašvaldības rīkojumus.  

3. Dzimtsarakstu nodaļas juridiskā adrese ir „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, LV-
3145.  

4. Dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar Dzimtsarakstu nodaļas pilnu nosaukumu valsts valodā un 

papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. Dzimtsarakstu 
nodaļa izmanto valsts simboliku, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

5. Dzimtsarakstu nodaļas darbības uzraudzību savas kompetences ietvaros veic LR Tieslietu ministrs ar 
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta starpniecību. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 

departaments uzrauga normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī metodiski vada 

Dzimtsarakstu nodaļu.  
6. Dzimtsarakstu nodaļas finanšu līdzekļu apriti pārvalda Pašvaldība.  

 
II. Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi un kompetence 

7. Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, kā arī civilstāvokļa 
aktu reģistru arhīva fonda veidošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

8. Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus: 

8.1. reģistrē dzimšanas faktus; 
8.2. reģistrē miršanas faktus; 

8.3. reģistrē laulības; 
8.4. izdara ierakstu laulības reģistrā, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu; 

8.5. kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas un labošanas lietas, 

pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, un sniedz atzinumus; 
8.6. pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus (uz noteiktas veidlapas) un nodrošina paternitātes 

atzīšanas noformēšanu, veicot ierakstu dzimšanas reģistrā; 
8.7. sagatavo dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniedz tos Tieslietu 

ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;  
8.8. atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulē, papildina un labo civilstāvokļa 

aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu, administratīvo aktu, Dzimtsarakstu 

nodaļas atzinumu vai ieinteresētās personas iesniegumu; 
8.9. glabā vienotu Jaunpils novada dzimtsarakstu arhīva fondu, kas sastāv no Jaunpils pagasta 



Dzimtsarakstu nodaļas un Viesatu pagasta Dzimtsarakstu nodaļas arhīvu fondiem no 1994.gada līdz 

šodienai, nodrošina arhīva dokumentu uzskaiti, reģistru datorizdruku iesiešanu un izmantošanu; 

8.10. Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhivēšanu veic atbilstoši Tukuma zonālā Valsts arhīva 
apstiprinātajai  lietu   nomenklatūrai; 

8.11. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem 
pēc personu vai iestāžu pieprasījuma, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

8.12. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc citu dzimtsarakstu nodaļu 

pieprasījuma; 
8.13. vienu reizi mēnesī nodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai mirušo  

personu apliecinošos dokumentus ; 
8.14. divas reizes gadā - janvārī un jūlijā iesniedz pārskatu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 

departamentam par attiecīgajā laika posmā reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem; 
8.15. sniedz konsultācijas personām un iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos; 

8.16. ziņas par noslēgtajām laulībām, reģistrētajiem dzimšanas un miršanas faktiem iekļauj, aktualizē 

un atjauno Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā;  
8.17. nekavējoties paziņo Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieka, izņemot 

personu, kura atzīta par bezvalstnieku LR, miršanas fakta reģistrāciju; 
8.18. organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu Dzimtsarakstu nodaļā; 

8.19. organizē svinīgas laulību jubileju atzīmēšanas ceremonijas;                                           
8.20. paziņo Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārvalstīs sastādīto civilstāvokļa aktu 

reģistru papildināšanu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņu.                                                                                             

8.21. paziņo Iekšlietu ministrijas Informācijas centram un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
Iedzīvotāju reģistram par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9. Dzimtsarakstu nodaļai ir tiesības: 
9.1. pastāvīgi lemt par tās kompetencē esošajiem jautājumiem; 

9.2. pieprasīt un saņemt no citām dzimtsarakstu nodaļām reģistru ierakstu norakstus; 

9.3. pieprasīt un saņemt Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un 
dokumentus no visām personām un institūcijām; 

9.4. pārbaudīt Dzimtsarakstu  nodaļai sniegto informāciju; 
9.5. iesniegt priekšlikumus Domei par darba uzlabošanu jautājumos, kas ir Dzimtsarakstu nodaļas 

kompetencē. 
III. Dzimtsarakstu nodaļas struktūra un darba organizācija 

10. Dzimtsarakstu nodaļa ir Jaunpils novada Domes struktūrvienība un tieši pakļauta Jaunpils novada Domei. 

11. Dzimtsarakstu nodaļas darbu vada un organizē Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, kuru amatā ieceļ Dome 
pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir 

administratīvi pakļauts Domes priekšsēdētājam, bet funkcionāli – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamentam. 

12. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumi: 

12.1. organizēt Dzimtsarakstu nodaļas darbu un būt atbildīgam par Dzimtsarakstu nodaļas  
uzdevumu izpildi; 

12.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Dzimtsarakstu nodaļu administratīvajās iestādēs, tiesā, 
attiecībās ar juridiskajām un fiziskām personām;                                                                       

12.3. nodrošināt iekšējās kārtības, darba normatīvo aktu, darba aizsardzības, drošības tehnikas, 

ugunsdrošības noteikumu ievērošanu un nodaļas funkciju veikšanai nodoto materiālo vērtību 
saglabāšanu; 

12.4. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā kārtot iekšējo lietvedību, nodrošināt ienākošo dokumentu 
pieņemšanu, pārbaudi, apstrādi un atbild par dokumentu savlaicīgu izskatīšanu, atbilstoši 

normatīviem aktiem;                                                                                                               
12.5. veikt citus pienākumus, kas noteikti normatīvos aktos, Domes lēmumos, rīkojumos un šajā 

nolikumā. 

13. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā, tā pienākumus pilda ar pašvaldības rīkojumu iecelts 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs. 

14. Dzimtsarakstu nodaļas darba laiki un iedzīvotāju pieņemšanas laiki tiek noteikti saskaņā ar Jaunpils 
novada domes administrācijas darba kārtības noteikumiem. 

15. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks ir atbildīgs par viņiem uzdoto pienākumu un uzdevumu godprātību, 

savlaicīgu izpildi un izpildes gaitā iegūto fizisko personu datu neizpaušanu trešajām personām saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem. 

16. Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekus darbā pieņem un no darba atbrīvo Domes izpilddirektors. 
17.Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs saņem atalgojumu, saskaņā ar Domes apstiprināto amatu sarakstu un 

amata atalgojumu. 



18. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā. 

 
IV. Noslēguma jautājumi 

19.Nolikuma izstrādi nodrošina Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un to apstiprina ar novada Domes lēmumu.  

20. Dzimtsarakstu nodaļa atbild par šajā nolikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildi. 
21. Lēmumu par Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Dome, saskaņojot to ar 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu. 
22. Šis nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi.  

23. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos savu spēku zaudē Jaunpils novada domes 2009.gada 30. septembra 

(sēdes protokols Nr.6.,6.§) sēdē apstiprinātais Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums. 
  

 Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par zemes platības precizēšanu 

 
[..] 

Saskaņā ar minēto iesniegumu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra 
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.4. apakšpunktu, pašvaldība ir tiesīga 

pieņemt lēmumu par platības precizēšanu , ja tiek pārsniegtas noteiktās pieļaujamās platību atšķirības 

robežas, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļu, NOLEMJ:  
Precizēt zemes platības [..] īpašumā „Liekņi”, pēc īpašuma sadalīšanas un robežu instrumentālās 

uzmērīšanas dabā,  zemes vienībās : 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Īpašuma nosaukums 

Zemes ierīcības 

projektā 

projektētā platība 
(ha) 

Pēc robežu 

kadastrālās 

uzmērīšanas dabā 
(ha) 

90560060085 Liekņi 4,4 6,33 

90560060193 Reģi (atdalītais īpašums) 16,5 14,61 

 

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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Par zemes vienības „Kviesīšu -Gabaliņu”  sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 

 
Pēc NĪVKRIS datiem Jaunpils novada pašvaldībai pieder zemes vienība „Kviesīšu -Gabaliņu”, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 90560060048, zemes gabals nav uzmērīts. Daļu no zemes vienības iznomājuši 
Jurģu ciemata iedzīvotāji, daļu – juridiskās personas. Zemes gabals ir sadalāms divās daļās un uzmērāms.   

Saskaņā ar LR Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.un 15.pantu, , LR MK 2012.gada 

10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 8.2 un 
47. punktu, LR MK 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, NOLEMJ:  
1. Atdalīt no Jaunpils novada domei piederošas neuzmērītas zemes vienības „Kviesīšu - Gabaliņu” 

zemes gabala ar zemes kadastra apzīmējumu 90560060148, platība 38,1  ha, zemi 33,4 ha platībā saskaņā 
ar plāna pielikumu. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Aigas”, noteikt zemes lietošanas mērķi 

pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem, NĪLM kods 0502 (pēc MK 08.02.2011. klasifikatora 

grozījumiem). Zemes gabalam piešķirt kadastra numuru un kadastra apzīmējumu, reģistrēt to NĪVKRIS kā 
pastāvīgu īpašumu ar statusu „pašvaldībai piekritīga zeme”.  

2. Atlikusī zemes gabala „Kviesīšu- Gabaliņu” platība ir 4,7  ha, zemes kadastra numurs 90560060048, 
kadastra apzīmējums 90560060048, noteikt zemes lietošanas mērķi pagaidu atļautā zemes izmantošana 

sakņu dārziem, NĪLM kods 0502 (pēc MK 08.02.2011. klasifikatora grozījumiem), saglabāt to NĪVKRIS kā 

pastāvīgu īpašumu ar statusu „pašvaldībai piekritīga zeme”. 
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Par zemes vienības „Liepiņas-Graudiņi” sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 

 

 
1. Lēmuma „  Par zemes vienības „Liepiņas-Graudiņi” sadali un jauna īpašuma reģistrāciju ”   

projektu neapstiprināt  
2.  Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājai Z.Mielavai uz  maija Attīstības komitejas sēdi 

sagatavot lēmuma  „Par zemes vienības „Liepiņas-Graudiņi” sadali un jauna īpašuma reģistrāciju ”   projekta 

precizētu redakciju 
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Joži” 

 

2015.gada 26.marta Jaunpils novada domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.52 „Par zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jožu darbnīcas” zemes vienības sadalei”, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 90560080012. 
Jaunpils novada dome 2015.gada 14. aprīlī saņēma mērnieka Ilmāra Kaulakāna iesniegumu, 

reģistrācijas Nr.3-8/340, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un 

zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumam pievienoti zemes ierīcības projekta četri eksemplāri un 
projekts CD formātā. 

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

būvvaldē 07.04.2015., 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 „Jožu darbnīcas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 90560080012 zemes vienības sadales projektu. 
2.  Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 0.56 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Pīteri”, Jaunpils 

pagasts, Jaunpils novads, noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 
NĪLM kods 1003, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un jaunu īpašuma kadastra numuru, 

NĪVKRIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena zemes vienība.  

3.  Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 3,28 ha platībā saglabāt esošo īpašuma nosaukumu „Jožu 
darbnīcas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura 

ražošanas ēku apbūve, NĪLM kods 1003. 
4.  Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus abām zemes 

vienībām. 
5.  Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, platības tiks precizētas. 
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Par  grozījumiem 2015.gada 26. marta lēmumā Nr. 54 „Par nekustamā īpašuma 

„Dekšņas” sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu”  

 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, jo tikai pašvaldība var grozīt iepriekš pieņemtos 
lēmumus, saskaņā ar 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, pamatojoties uz 

Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu 1269. 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11, 6.2, 12.14 punktiem, 28.punktu, NOLEMJ:  

 2015.gada 26. marta lēmumā Nr. 54 „Par nekustamā īpašuma „Dekšņas” sadalīšanu, nosaukuma 
nomaiņu”  izdarīt grozījumus: 

 4.punktu izteikt šādā redakcijā: Atlikušajam zemes gabalam ar zemes kadastra apzīmējumu 9056 

008 0002 6,9 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu „Dekšņas”, saglabāt esošo adresi „Dekšņas”, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.  
 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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  Par atklāto skiču ideju konkursa “Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra 

publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”” nolikumu 

 
 Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 27)punktu, NOLEMJ: 

1. Atcelt 2015. gada 26. marta Domes sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 51 „Par Nolikumu Nr. 4  „Par atklāto 
skiču ideju konkursu “Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma 

koncepcija un risinājumi””. 
2. Apstiprināt Nolikumu Nr. 7  „Par atklāto skiču ideju konkursu “Jaunpils novada administratīvās 

teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi””. 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

NORAKSTS 



  
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 

 

 
NOLIKUMS Nr. 7 

PAR ATKLĀTO SKIČU IDEJU KONKURSU 

“JAUNPILS NOVADA ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS CENTRA PUBLISKĀS ĀRTELPAS LABIEKĀRTOJUMA 

KONCEPCIJA UN RISINĀJUMI” 
 

Jaunpils novadā 
2015. gada 23. aprīlī 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Ar šo nolikumu tiek noteikta Atklāta skiču ideju konkursa “Jaunpils novada administratīvās 

teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”. 
Jaunpils novada Jaunpils teritorijā (kopējā platība ~1,78 km2), skatīt iezīmētās robežas ortofoto kartē 2. 

pielikumā (turpmāk tekstā- Skiču konkurss) norises kārtība.  

2. Skiču konkursa rīkotājs: Jaunpils novada pašvaldība (turpmāk tekstā- Pašvaldība), reģ. Nr 90000051932, 

juridiskā adrese “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, www.jaunpils.lv. 

Kontaktpersona: Gvido Leiburgs, e-pasts: gvido.leiburgs@jaunpils.lv.  

3. Skiču konkursa tēmas nosaukums: “Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra publiskās 

ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”. Konkursa mērķi atbilstoši darba uzdevumam 
(Pielikums Nr.1): 

3.1. iegūt iespējami labāko ārtelpas labiekārtojuma konceptu Jaunpils novada administratīvās 
teritorijas centram (sk. Pielikums Nr. 2 plānā); 

3.2. iegūt iespējami labākās ārtelpas labiekārtojuma skices 14 Jaunpils centra teritorijām, 

ieskaitot 7 robežzīmes (sk. Pielikums Nr. 2 plānā); 
4. Skiču konkurss tiek organizēts vienā kārtā.  

5. Ieinteresētie dalībnieki ar nolikumu un citiem konkursa dokumentiem var iepazīties Jaunpils novada 
pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv. sadaļā  - aktualitātes.  

6. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot informāciju 
elektroniski vai pastu.  

7. Ieinteresētais dalībnieks var apskatīt konkursa realizācijas vietu, iepriekš vienojoties par apskates laiku ar 
2.punktā norādīto kontaktpersonu.  

8. Ieinteresētais dalībnieks var uzdot jautājumus par konkursu rakstiski Nolikuma 2.punktā noteiktajai 

kontaktpersonai, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Nolikuma 11. punktā noteiktā skiču projektu 
iesniegšanas termiņa.  

9. Dalībnieks sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.  

10. Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, vai personu apvienības (grupas). 

 
2. SKIČU PROJEKTU IESNIEGŠANAS VIETA UN LAIKS. 

11.  Izstrādāto skiču projektu Dalībniekiem jāiesniedz līdz 2015.gada 10. augustam plkst.12:00 Jaunpils 
novada pašvaldībā, “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils novadā, pašvaldības kancelejā, vai nosūtot pa pastu, 

nodrošinot, ka skiču projekts ir saņemts Pašvaldībā līdz šajā punktā noteiktajam termiņam.  

12.  Netiks izskatīti tādi piedāvājumi, kas nav iesniegti konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti 

tā, lai nodrošinātu dalībnieku anonimitāti līdz devīžu atšifrējumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc šī 

nolikuma 11. punktā noteiktā iesniegšanas termiņa.  

13. Dalībnieku var atsaukt savu piedāvājumu līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties 
personu piedāvājumu iesniegšanas vietā - Jaunpils novada pašvaldības kancelejā, pierādot savu autorību uz 

piedāvājumu. Piedāvājumu atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz dalībnieku no tālākas līdzdalības 

konkursā.  
 

 

 

 

http://www.jaunpils.lv/


 

3. SKIČU PROJEKTA NOFORMĒJUMS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA. 

14.  Lai nodrošinātu dalībnieka anonimitāti, piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz slēgtā 
veidā, apzīmētu ar devīzi. Ar devīzi saprot burtu un ciparu kopu, kas neidentificē dalībnieku un ko lieto 

anonimitātes nodrošināšanai.  
15. Piedāvājums iesniedzams slēgtā iesaiņojumā, uz kura jānorāda:  

15.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Jaunpils novada pašvaldība;  

15.2. Piedāvājums atklātam skiču ideju konkursam “Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra 

publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”; 

15.3. Dalībnieka izvēlētā devīze.  

16.  Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:  
16.1.  Skices - uz stingrām A2, A1, A0 formāta numurētām un ar devīzi apzīmētām planšetēm (skaits 

nav ierobežots), skiču aprakstošā daļa, orientējošs izmaksu aprēķins (vēlams), kā arī digitāli PDF vai JPG un 

DWG (2012) formātā CD matricā vai citā datu nesējierīcē. Dalībnieks sagatavo skices, ietverot tajās 
teritorijas zonējumu un ideju vizualizācijas, ievērojot visas pieteikuma noformējumam izvirzītās prasības un 

saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums). Dalībnieks nodrošina, ka piedāvājumā un tam pievienotajos 
materiālos (arī tajos, kuros informācija fiksēta elektroniskā veidā) nebūtu iekļautas norādes par autoru un 

tiktu ievērota dalībnieka anonimitāte; 

16.2.  devīzes atšifrējums - Devīzes atšifrējums iesniedzams uz divkārši pārlocītas A4 lapas, slēgtā 

(aizlīmētā) aploksnē. Uz aploksnes jābūt skaidri salasāmai devīzei. Devīzes atšifrējumu veido tā, lai komisija 
varētu identificēt iesniegtā piedāvājuma autoru. Devīzes atšifrējums - satur informāciju par projekta autoru 

vai autorkolektīvu (projekta autora vārds, uzvārds, personas kods vai uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese, tās personas vai personu vārdi, kuriem jāizmaksā 
prēmija, ja tā tiek piešķirta, iespējamais prēmijas sadalījums starp autoriem, norādot procentuālo 

sadalījumu, kas apstiprināts ar projekta autoru parakstiem).  
17.  Dalībnieki visas piedāvājuma daļas ievieto 15. punktā minētajā iesaiņojumā, lai nodrošinātu dalībnieka 

anonimitāti, uz iesaiņojuma nenorāda ziņas par dalībnieku.  

18.  Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.  

19.  Visi iesniegtie piedāvājumi tiek reģistrēti Jaunpils novada pašvaldībā kancelejā, atzīmējot iesniegšanas 
dienu un laiku un izsniedzot izziņu par saņemšanu. 

  
4. IESNIEGTO SKIČU PROJEKTU VĒRTĒŠANA. 

20.  Skiču projektus vērtē žūrijas komisija, kas pārbauda to atbilstību nolikuma prasībām, pieņem lēmumu 

par konkursa vērtēšanas kritērijiem atbilstošāko skiču projektu, kā arī nosaka konkursa uzvarētāju. Komisija 
darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.  

21.  Pēc skiču projektu iesniegšanas termiņa beigām komisija atver iesniegtos dalībnieku piedāvājumus, 
atverot iesaiņojumus, kas marķēti ar norādi „Skices”. Aploksne, kas marķēta ar norādi „Devīzes atšifrējums”, 

paliek neatvērta līdz devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmei.  

22. Komisija vērtē iesniegtās skices atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un ievēro 

dalībnieku anonimitāti līdz devīžu atvēršanai.  

23. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars:  

Nr.pk.  Kritērijs  Maksimālais punktu skaits  

1. Ideju oriģinalitāte, savdabība un pievilcība, skiču 

arhitektoniskā izteiksmība  

20 

2. Piedāvājuma lietderīgums ilgtermiņā, funkcionālisms  20 

3. Skiču risinājumos ietverto materiālu pieejamība 10 

4. Rekreācijas,  iespēju funkcionālā daudzveidība  10 

5. Rekreācijas iespēju piemērotība dažādām iedzīvotāju 
grupām, vides pieejamība 

10 

6. Piedāvājuma atbilstība konkursa darba uzdevumam  10 

7. Iekļaušanās kultūrvēsturiskajā vidē, arhitektonisko un 
māksliniecisko elementu sintēze  

10 

8. Idejas detalizācija  10 

 
24. Katrs komisijas dalībnieks izvērtē piedāvājuma skices, katrā vērtēšanas kritērijā piešķirot punktus no 0 

līdz attiecīgā kritērija maksimālajai vērtībai.  



25. Komisija var pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai par konkursa skicēm. Eksperti nepiedalās lēmumu 

pieņemšanā.  

26. Kad komisijas dalībnieki ir izvērtējuši visus piedāvājumus, tiek aprēķināts vidējais komisijas dalībnieku 

kopvērtējums katram iesniegtajam darbam.  

27. Komisija apkopo vērtējuma rezultātus un pieņem lēmumu par labāko piedāvājumu, kurš ir ieguvis 
visaugstāko žūrijas komisijas novērtējumu.  

28. Piedāvājumi tiek izvērtēti 1 mēneša laikā no skiču projektu iesniegšanas termiņa beigām.  
 

5. ŽŪRIJAS KOMISIJA. 
29. Konkursam iesniegto Skiču projektu izvērtē žūrijas komisija, kuras sastāvā ir:  

29.1.  komisijas priekšsēdētājs – domes priekšsēdētāja Ligita Gintere  
Komisijas locekļi:  

29.2.  izpilddirektors P. Baranovskis;  

29.3.  labiekārtošanas nodaļas vadītājs G. Leiburgs;  

29.4.  deputāte V. Pavlovska; 

29.5.  deputāts K. Leimanis; 

29.6.  deputāts R. Altenburgs; 

29.7.  VKPAI Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs J. Asaris;  
29.8.  ainavu arhitekte D. Veinberga. 

30.  Komisijas  sekretāra pienākumus veic Kancelejas darbinieks 

31.  Komisijas sēdes tiek protokolētas un apstiprinātas ar Komisijas priekšsēdētāja, Komisijas dalībnieku 

parakstu, kuri piedalījās sēdē.  

32.  Komisiju vada Komisijas priekšsēdētājs.  

33.  Komisijas sēde tiek uzskatīta par lemttiesīgu, ja tajā piedalās vismaz seši no Komisijas locekļiem. 
34.  Komisijas lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu komisijas locekļiem atklāti balsojot.  

 

6. DEVĪŽU ATŠIFRĒJUMU ATVĒRŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA. 
34. Devīžu atvēršanas sanāksmes vieta, datums un laiks tiks publicēts www.jaunpils.lv ne vēlāk kā piecas 

darba dienas pirms sanāksmes.  

35. Devīžu atšifrēšana notiek sēdes atklātā daļā, pēc tam, kad žūrijas komisija ir pieņēmusi lēmumu par 

uzvarētāju noteikšanu.  

36.  Žūrijas komisijas un Pašvaldības pienākums ir nodrošināt iespēju sabiedrībai iepazīties ar konkursā 

iesniegtajām skicēm, ja nepieciešams, rīkot izstādi.  

37. Konkursa rezultāti tiek publicēti www.jaunpils.lv, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā 

pieņemšanas, kā arī attiecīgs paziņojums tiek nosūtīts katram konkursa dalībniekam uz tā devīžu atšifrējumā 
norādīto e-pasta adresi.  

 
7. GODALGAS, TO SADALES PRINCIPI. 

38. Konkursa godalgu sadalījums ir šāds:  

38.1. pirmā vieta saņems EUR 1700.- (viens tūkstotis septiņi simti euro);  

38.2. otrā vieta saņems EUR 500.- (pieci simti euro);  

38.3. trešā vieta saņems EUR 300,- (trīs simti euro).  

39.  Nolikuma 38.  punktā norādītajās summās ir iekļauti visi normatīvos aktos noteiktie nodokļi. Katrs 
dalībnieks ir pats atbildīgas par nodokļu nomaksu.  

40.  Komisijai ir tiesības konkursa nolikumā noteikto godalgu ietvaros izmainīt godalgu skaitu un to lielumu, 
ja divi vai vairāki konkursa dalībnieki saņem vienādu komisijas vērtējumu.  

41.  Prēmijas tiek izmaksātas godalgoto vietu ieguvējiem 15 dienu laikā pēc konkursa rezultātu publiskas 
paziņošanas Jaunpils novada pašvaldības mājas lapā (www.jaunpils.lv).  

42. Pirms prēmijas izmaksāšanas Dalībniekiem ir jānoslēdz rakstiska vienošanās ar Jaunpils  novada 
pašvaldību par prēmijas izmaksāšanas kārtību.  

43.  Skiču konkursa organizatoram ir tiesības pēc žūrijas komisijas priekšlikuma neprēmētās projekta skices 

ar autoru piekrišanu nopirkt, par cenu ne lielāku kā EUR 200.- (divi simti euro).  

44. Ja pašvaldība līdz 2018. gada 31. decembrim izsludina iepirkumu par tehniskā projektu izstrādi, 
teritorijām, kurām Skiču konkursa ietvaros ir  izstrādātas skices, pretendentiem - Skiču konkursa godalgoto 

vietu saņēmējiem (pirmajai, otrajai un trešajai vietai), iepirkuma nolikumā nosaka papildu punktu piešķiršanu 
proporcionāli Skiču konkursā iegūtajai vietai. 

 

 
 



8. SKIČU PROJEKTU TURPMĀKĀ IZMANTOŠANA UN AUTORTIESĪBAS. 

44.  Konkursa godalgoto vietu ieguvēji, pēc prēmiju saņemšanas, nodod Jaunpils novada pašvaldībai 

īpašumtiesības uz iesniegtajām skicēm, kā arī visas autora mantiskās tiesības uz skicēm. Godalgoto skiču 
autori saglabā tiesības uz autorību, taču tiem nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu samaksu no Jaunpils 

novada pašvaldības, kas saistītas ar skiču publicēšanu, izmantošanu utml.  

45. Skiču konkursa organizētājam ir tiesības publicēt un pēc nepieciešamības izmantot Skiču projekta 

konkursam iesniegtos darbus, norādot atsauci uz Skiču projekta autoru.  
46. Dalībnieki, kuru piedāvājumi nav saņēmušas augstāko novērtējumu (godalgas), uzrādot izsniegto izziņu 

par iesniegšanu, var saņemt darbus pie komisijas sekretāra viena mēneša laikā pēc konkursa rezultātu 

publicēšanas. Pēc minētā termiņa beigām Pašvaldība par iesniegto piedāvājumu saglabāšanu nav atbildīga.  
 

9. ŽŪRIJAS KOMISIJAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS. 
47. Žūrijas komisijai ir šādas tiesības:  

47.1.  nepieciešamības gadījumā izdarīt grozījumus konkursa nolikumā;  

47.2.  nevērtēt iesniegtos Skiču projektus, kas neatbilst noteikumos izvirzītajām prasībām;  

47.3.  pieņemt lēmumu par labāko Skiču projektu, izvērtējot komisijas sēdes dalībnieku balsu 
vairākumu;  

47.4.  gadījumā, ja neviens no Skiču konkursa Dalībniekiem nav izpildījis noteikumos izvirzītās 

prasības, izbeigt konkursu un nepiešķirt Skiču konkursa noteikumos paredzētās godalgas;  

47.5.  mainīt prēmiju sadalījumu, nepārsniedzot prēmiju fonda apmērus, ja rodas pamatots iemesls.  

48.  Žūrijas komisijai ir šādi pienākumi:  

48.1.  nodrošināt Skiču konkursa godīgu norisi un dokumentēšanu;  

48.2.  nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret Skiču konkursa dalībniekiem;  

48.3.  turēt noslēpumā informāciju par Skiču konkursam iesniegtajiem Skiču projektiem līdz 11. 

punktā noteiktajam skiču projektu iesniegšanas termiņam;  

48.4.  pienācīgā kārtā un atbilstoši šiem noteikumiem izvērtēt iesniegtos skiču projektus;  

48.5.  informēt Dalībniekus par konkursa rezultātu paziņošanas sanāksmes datumu, laiku un vietu ne 

vēlāk kā piecas darba dienas pirms devīžu atšifrēšanas un rezultātu paziņošanas, nodrošināt atklātu devīžu 
atšifrēšanu un rezultātu paziņošanu, publicējot attiecīgu paziņojumu www.jaunpils.lv;  

48.6.  Savlaicīgi paziņot dalībniekiem par skiču projektu konkursa rezultātiem . 

 
10. DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. 

49.  Dalībniekiem ir šādas tiesības:  
49.1.  pēc rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas elektroniski vai pa pastu Dalībniekam ir tiesības 

saņemt papildus informāciju par Skiču konkursu, tai skaitā topogrāfiskos plānus, 10 darba dienu laikā pēc 

pieprasījuma nosūtīšanas datuma;  

49.2.  līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto pieteikumu;  

49.3.  piedalīties devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmē;  

49.4.  godalgas nesaņēmušie Dalībnieki var saņemt Skiču projekta konkursam iesniegtos materiālus 
pie žūrijas komisijas atbildīgā sekretāra 30 dienu laikā no Skiču konkursa rezultātu paziņošanas.  

50.  Dalībniekiem ir šādi pienākumi:  
50.1.  sagatavot un iesniegt pieteikumu atbilstoši Skiču projekta nolikumā minētajām prasībām;  

50.2. iesniegtajai informācijai jābūt patiesai un Dalībniekam pašam ir jāuzņemas atbildība par 
iesniegtās informācijas saturu;  

50.3.  dalībniekam ir jāuzņemas atbildība par autortiesību pārkāpumiem iesniegtajā Skiču projektā, 
ja tādi tiek atzīti vai pierādīti tiesas ceļā;  

50.4.  segt visus radušos izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos skiču konkursā.  
50.5.  apmeklēt objektus un iepazīties ar to stāvokli dabā. 

51.  Godalgas saņēmušie Dalībnieki nevar pretendēt uz Skiču projekta konkursam iesniegto materiālu 
atgriešanu.  

 
Pielikumā:  

1. Darba uzdevums  uz 3 lp. 

2. Ortofoto karte ar plānošanas uzdevuma zonām un teritoriju fotofiksācijas elektroniskā veidā 

3. Topogrāfija elektroniskā veidā pēc pieprasījuma 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
 



PIELIKUMS Nr. 1  

DARBA UZDEVUMS 

 
Atklātam skiču ideju konkursam  

“Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma 
koncepcija un risinājumi” 

 

Vīzija: vēlamies Jaunpilī iegūt tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem interesantu, draudzīgu un labiekārtotu 
publisku ārtelpu ar oriģinālu, racionālu, drošu un praktisku risinājumu un daudzfunkcionālu pielietojumu.  

 
Teritorijas, kam nepieciešamas augstākas detalizācijas pakāpes skices (Pielikums Nr. 2): 

Nr. Teritorijas nosaukums Piezīmes 

Detalizētākas izpētes teritorijas 

1 Jaunpils parks 

Attīstības virziena, stila, mērķu un izmantošanas 

definēšana, idejas celiņu tīklam, apstādījumu konceptam 

(nodrošinot reģionāla līmeņa unikalitāti), atbildes uz 
jautājumiem: kāpēc cilvēki vēlētos doties uz Jaunpili, lai 

apmeklētu parku, ko tur darīt, redzēt... 

2 Jaunpils pils pussala 
Sagaidām pils arhitektūrai atbilstošu, funkcionālu ārtelpas 

risinājumu, kas izceļ un ainaviski iekļauj arhitektūras 

pieminekli. 

3 
Teritorija starp baznīcu, 
pašvaldības ēku, pili un 
zviedru mūri 

Sagaidām funkcionālu gājēju, velosipēdistu un transporta 

risinājumu ar integrētu  vēsturisko ainavu. Jānodrošina 
ceļa mērķi sasniegušu tūristu un novada iedzīvotāju 

vajadzības. 

4 Jaunpils skola, stāvlaukums 
Jauns pievedceļa un stāvlaukuma risinājums ar iekļautu 
jauniešu aktivitāšu elementu un labiekārtojumu, vides 

klases un skolas ainaviskā koptēla risinājumi 

5 

Jaunpils centrs posmā no 
šosejas Biksti-Tukums līdz 
Līvmaņa parkam, Līvmaņa 
parks 

Lielo zālienu, centra dīķa attīstības un izmantošanas 

perspektīvas, pasākumu afišu „stabu”,  un tirgus būdas 

iekļaušana ainavā, funkcionalitāte  
Iespējams, ka ainaviskais koncepts Līvmaņa parkā 

risināms stilistiski līdzīgs, kā Pils parkam, kā Pils parka 
"vizītkarte", fizisko aktivitāšu centrs 

6 
Rūšu strauta peldvieta un 
saliņa 

Peldvietas labiekārtojums un saliņas izmantošanas un 

attīstības vīzija 

7 

Taciņa no Jaunpils līdz 
"Kartavkalniem", izvērtējot 
vides objektu izvietošanas 
tehniskos risinājumus 
(piemēram, "Marijas 
skulptūra") 

Vēlamies palielināt velo un gājēju plūsmu no Jaunpils uz 
Kartavkalniem. Nepieciešami konceptuāli risinājumi 

apmeklētāju piesaistei šajā posmā, nepieciešams vides 
objekta "Marijas skulptūra" izvietošanas ainaviskais 

risinājums skiču stadijā. 

8 
Apdzīvotas vietas  - Jaunpils 
robežzīmes (7 gab.) 

Vienota dizaina Jaunpils robežzīmju labiekārtojuma skices, 

kas var iekļaut piemēram, soliteru, grupu vai aleju 
stādījumu. Priekšlikumi par robežzīmju nepieciešamību, 

skaitu un dizainu. 

 
Vēlamie skiču projekta elementi:  

1. Pastaigu un tematiskie celiņu maršruti, tai skaitā drošas satiksmes un gājēju plūsmas organizācijas 
optimizācija. 

2. Atpūtas zonas, t.sk. individuālas piknika, kempinga vietas, u.c.  

3. Rotaļu/spēļu laukumi dažāda vecuma bērniem un jauniešiem.  

4. Sporta un aktīvās atpūtas zonas dažāda vecuma iedzīvotājiem.  

5. Risinājumi esošā reljefa (piemēram, dīķu kaskāde un upes posmi) izmantošanai visos gada laikos  

6. Vieta/s vietēja mēroga svētku (Jāņi, Ziemassvētki, u.c.) svinēšanai.  



7. Esošo laukumu, stāvvietu daudzfunkcionāla izmantošana (automašīnu novietošanai/ pārvietojamu 

tirdzniecības kiosku izvietošanai, u.tml.). 

8. Vienota dizaina informācijas stendi, informatīvās norādes, pasākumu afišu „stabi”, soliņi, atkritumu 

urnas, veloturētāju oriģināla dizaina skices vai rūpnieciska ražojuma standartrisinājumi, kas iekļautos 
vidē.  

9. Izgaismojuma risinājumi. 

10. Mazo arhitektūras formu iekļaušana publiskajā ārtelpā (piemēram, “Marijas” skulptūra un citi 

iespējamie vides mākslas priekšmeti/objekti).  

11. Estrādes skatītāju zonas tehniski vizuālais risinājums Pils parkā. 

12. Vienota apstādījumu koncepcija. 

 

Plānojot teritoriju, paredzēt avārijas dienestu un apkopes transporta piekļuves iespējas, kā arī ievērot LBN 

par vides pieejamību.  
 

Skiču projekta saturs: 

 
Nr. Risinājumi Mērogs Formāts   

1. 

Jaunpils novada centra (14 
detalizētas izpētes teritoriju)  

konceptuāls plāns skiču stadijā ar 

kompleksi risinātu teritorijas attīstības 
labiekārtojumu  

Grafisks materiāls (plāns M 1:500-2000 

ar rakstiskiem paskaidrojumiem un 
vizualizācijām) 

doc., pdf., 
dwg.(2012) 

2. 

Rekreatīvo aktivitāšu plāns, ietverot 
sezonālu piedāvājumu priekšlikumus un 
detalizētu izklāstu grafiskā izpildījumā 
(priekšlikumu apraksts un skices pa 
zonām) 

Grafisks materiāls (plāns M 1:500-2000 

ar rakstiskiem paskaidrojumiem un 
vizualizācijām) 

doc., pdf., 
dwg.(2012) 

3. 

Izglītojošu aktivitāšu plāns, ietverot 
sezonālu piedāvājumu priekšlikumus un 
detalizētu izklāstu grafiskā izpildījumā 
(priekšlikumu apraksts un detālplāni pa 
zonām) 

Grafisks materiāls (plāns M 1:500-2000 

ar rakstiskiem paskaidrojumiem un 
vizualizācijām) 

doc., pdf., 
dwg.(2012) 

4. 

Teritorijas funkcionālā plānojuma 
priekšlikums skiču stadijā atbilstoši 
identificētām vērtībām un izvirzītām 
rekreatīvām un izglītojošām aktivitātēm 
(drošas satiksmes, gājēju un 
velotransporta risinājumi, pārvietošanās 
sistēmas  priekšlikumi, jaunu celiņu tīkla 
risinājumi, esošā celiņu tīkla renovācija 
(pēc nepieciešamības), papildus 
stāvlaukumu risinājumi - celiņu un 
laukumu seguma priekšlikumi, 
nožogojuma trases priekšlikumi, mazo 
arhitektūras formu (soli, urnas, velostatīvi 
u.c.) dizaina koncepta risinājumi, 
informatīvo norāžu, WC izvietojuma 
shēma un dizaina risinājumi, 
apgaismojuma tīkla shematisks 
risinājums) 

Grafisks materiāls (plāns M 1:500-1000 
ar rakstiskiem paskaidrojumiem un 

vizualizācijām) 

doc., pdf., 
dwg.(2012) 

5. 

Apstādījumu priekšlikumi, vienots novada 
centra apstādījumu   koncepts 
(apstādījumu zonējums, seno stādījumu 
(soliteru un grupu) rekonstrukcijas un 
jauno stādījumu priekšlikumi, kas 
uzsvērtu Jaunpils unikalitāti, 
viengabalainību un vērtības) 

Grafisks materiāls (plāns M 1:500-1000 

ar rakstiskiem paskaidrojumiem un 
vizualizācijām) 

doc., pdf., 
dwg.(2012) 

 

 


