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SĒDE SASAUKTA: 2014.gada 24. aprīlī plkst. 9.00 
SĒDI SĀK : 2014.gada  24. aprīlī plkst. plkst. 9.00 

SĒDI VADA: Domes  priekšsēdētāja L.Gintere 
SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Raivo Altenburgs, Dace Adiņa,  Velga Pavlovska, Raivis Pranis, Ēriks Strautiņš, Jānis Krūmiņš 

darbinieki:  izpilddirektors Pēteris Baranovskis,   galvenā grāmatvede Agija Līvmane, sabiedrisko attiecību 
speciāliste Baiba Rasa, juridiskais konsultants Juris Valters Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, projektu 

vadītājs Andis Pušņakovs, jaunatnes lietu speciālists Andris Prikazs,  Sociālā dienesta  vadītāja Inita Lapiņa, 
nodokļu administratore Ilze Zorika, SIA „Jaunpils pils” valdes locekle Kristīne Liepiņa, PSIA „Jaunpils KS” 

valdes loceklis Guntis Jubiņš, Viesatu pārvaldes vadītāja Vita Petrova  

žurnāliste: Liene Trēde 
SĒDĒ NEPIEDALĀS Kaspars Leimanis / komandējumā, Aigars Jakovels/komandējumā 

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Par SIA „Jaunpils Pils” gada  pārskatu 2013. gadam 
2. Par PSIA „Jaunpils KS” gada  pārskatu 2013. gadam 

3. Par atalgojumu PSIA „Jaunpils KS” valdes loceklim  

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Dainas” zemes vienības sadalei 
5.  Par nekustamā īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa piešķiršanu 

6. Par zemes vienības daļu reģistrāciju un zemes lietošanas mērķu maiņu īpašumā „Ķimsīši” 
7. Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

8. Par Jaunpils novada ģeodēzisko tīklu 

9. Par nekustamā īpašuma „Rogas” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa nomainīšanu 
10. Par pieteikuma sniegšanu tiesā par kantora telpu Leveste 2  atzīšanu par bezīpašnieka mantu 

11. Par pieteikuma sniegšanu tiesā par ēkas „Jurģu ambulance” atzīšanu par bezīpašnieka mantu 
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ziemeļi”  

13. Par Saistošajiem noteikumiem  Nr. 5 „Grozījumi Jaunpils novada domes Saistošajos noteikumos  Nr. 1 
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” 

14. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada 

teritorijā”  
15. Par Saistošajiem noteikumiem  Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos  

Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 
16. Par pabalstu veselības aprūpei piešķiršanu  

17. Par finansiālo atbalstu biedrībai „Kultūras laboratorija” 

18. Par Jaunpils novada Domes gada pārskatu 2013. gadam 
19. Par atlīdzību privāto automašīnu  lietotājiem 

20. Par atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem   
21. Par finansējumu Lielās  talkas  un lielgabarīta atkritumu  aizvešanai un noglabāšanai 

22. Par finansiālo atbalstu Jaunpils – Viesatu mmazpulkam 

23. Par zemes gabala „Levestes klubs” atsavināšanu 
24. Par zemes gabala „Ezeri” atsavināšanu 

25. Par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas 
indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” 

26.  Par piedalīšanos konkursā   „Eiropas gada pašvaldība 2014” 

 



27. Par projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pašvaldības 

mārketinga izstrādes darba grupas izveidošanu  

28. Izpilddirektora P.Baranovska informācija par paveikto starp Domes sēdēm 
 

L.Gintere ierosina darba kārtību papildināt ar jautājumu par SIA „Jaunpils” valdes locekļa atalgojumu 
 Atklāti balsojot ar 6  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Sēdes darba kārtību papildināt ar punktu Nr. 29. Par SIA „Jaunpils” valdes locekļa atalgojumu 
 

1. Par SIA „Jaunpils Pils” gada  pārskatu 2013. gadam 

 K.Liepiņa 
Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

Ē.Strautiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ: lēmuma Nr. 42 „  Par SIA „Jaunpils Pils” gada  pārskatu 
2013. gadam ” projektu. 

 
Ierodas deputāts J.Krūmiņš 

 
2. Par PSIA „Jaunpils KS” gada  pārskatu 2013. gadam 

G.Jubiņš 
Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 
J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt .lēmuma Nr. 43 „ Par PSIA „Jaunpils KS” gada  pārskatu 2013. gadam ” projektu. 

 

3. Par atalgojumu PSIA „Jaunpils KS” valdes loceklim 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Debatēs Ē.Strautiņš 

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 44 „Par atalgojumu PSIA „Jaunpils KS” valdes loceklim  ” projektu. 

 
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 

„Dainas” zemes vienības sadalei 

J.Valters 

Jautājums izskatīts 09.04.2014. Attīstības komitejā  
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 45 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Dainas” 

zemes vienības sadalei” projektu. 

 
5. Par nekustamā īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu, lietošanas 

mērķa piešķiršanu 

J.Valters 
Jautājums izskatīts 09.04.2014. Attīstības komitejā  

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.46  „Par nekustamā īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu, 

lietošanas mērķa piešķiršanu” projektu. 
 

6. Par zemes vienības daļu reģistrāciju un zemes lietošanas mērķu maiņu 

īpašumā „Ķimsīši” 

J.Valters 
Jautājums izskatīts 09.04.2014. Attīstības komitejā  

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 
J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt  lēmuma Nr. 47  ” Par zemes vienības daļu reģistrāciju un zemes lietošanas mērķu 
maiņu” īpašumā „Kimsīši” projektu. 



 

 

7. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

J.Valters 
Jautājums izskatīts 09.04.2014. Attīstības komitejā  

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 48 ” Par zemes lietošanas mērķa maiņu ” projektu. 

 

8. Par Jaunpils novada ģeodēzisko tīklu 

J.Valters 

Jautājums izskatīts 09.04.2014. Attīstības komitejā  
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 49 ”Par Jaunpils novada ģeodēzisko tīklu” projektu. 
 

9. Par nekustamā īpašuma „Rogas” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu, lietošanas 

mērķa nomainīšanu 

J.Valters 
Jautājums izskatīts 09.04.2014. Attīstības komitejā  

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 
J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 50 ” Par nekustamā īpašuma „Rogas” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu, 
lietošanas mērķa nomainīšanu ” projektu. 

 

10. Par pieteikuma sniegšanu tiesā par kantora telpu Leveste 2 

atzīšanu par bezīpašnieka mantu 

J.Valters 

Jautājums izskatīts 09.04.2014. Attīstības komitejā  
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 51 ” Par pieteikuma sniegšanu tiesā par kantora telpu Leveste 2 atzīšanu par 
bezīpašnieka mantu ” projektu. 

 
11. Par pieteikuma sniegšanu tiesā par ēkas „Jurģu ambulance” 

atzīšanu par bezīpašnieka mantu 

J.Valters 

Jautājums izskatīts 09.04.2014. Attīstības komitejā  
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 52 „ Par pieteikuma sniegšanu tiesā par ēkas „Jurģu ambulance”  atzīšanu 

par bezīpašnieka mantu ” projektu. 

 

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

J.Valters 

Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 53 „ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
„Ziemeļi” projektu. 

 
13. Par Saistošajiem noteikumiem  Nr. 5 „Grozījumi Jaunpils novada domes Saistošajos 

noteikumos  Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” 

I.Zorika 

Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 54 „Par Saistošajiem noteikumiem  Nr. 5 „Grozījumi Jaunpils novada domes 

Saistošajos noteikumos  Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” projektu. 



 

14. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 

Jaunpils  novada teritorijā” 

J.Valters 
Jautājums izskatīts 09.04.2014. Attīstības komitejā  

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 55 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās 

vietās Jaunpils novada teritorijā”   projektu. 
 

15. Par Saistošajiem noteikumiem  Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  
Saistošajos noteikumos  Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu 

audzēkņiem” 

I.Lapiņa 

Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā  
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 56 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. gada 24. 

oktobra  Saistošajos noteikumos  Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu 

audzēkņiem” projektu. 
 

16. Par pabalstu veselības aprūpei piešķiršanu  

I.Lapiņa  
Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu  komitejā  

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 57 „Par pabalstu veselības aprūpei piešķiršanu ” projektu. 

 

17. Par finansiālo atbalstu biedrībai „Kultūras laboratorija” 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts  02.04.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu  un 16.04.2014. Finanšu  
komitejās  

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 58 „Par finansiālo atbalstu biedrībai „Kultūras laboratorija” projektu. 

 

18. Par Jaunpils novada Domes gada pārskatu 2013. gadam 

 A.Līvmane 

Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 59 „  Par Jaunpils novada Domes  gada  pārskatu 2013. gadam ” projektu. 

 

19. Par atlīdzību privāto automašīnu  lietotājiem 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 60 „Par atlīdzību privāto automašīnu  lietotājiem” projektu. 

 

20. Par atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 61 „Par atlīdzību privāto tālruņu   lietotājiem” projektu. 

 

 



21. Par finansējumu Lielās  talkas  un lielgabarīta atkritumu  aizvešanai un 

noglabāšanai 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Debatēs R.Altenburgs 

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 62 „Par finansējumu Lielās  talkas  un lielgabarīta atkritumu  aizvešanai un 

noglabāšanai ” projektu. 

 

22. Par finansiālo atbalstu Jaunpils – Viesatu mazpulkam 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Debatēs R. Altenbugs ( vasaras sezonas beigās klātienē  

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 
J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:   

Apstiprināt lēmuma Nr. 63 „Par finansiālo atbalstu Jaunpils-Viesatu mazpulkam” projektu. 

 

23. Par zemes gabala „Levestes klubs” atsavināšanu 

J.Valters 

Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 64 „Par zemes gabala „Levestes klubs” atsavināšanu  ” projektu. 
 

24. Par zemes gabala „Ezeri” atsavināšanu 

J.Valters 
Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 65 „Par zemes gabala „Ezeri” atsavināšanu  ” projektu. 

 
25. Par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa ietvaros 

izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes 

novērtēšanai” 

A.Prikazs 
Jautājums izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Debatēs Ē.Strautiņš 

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 66 „Par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa 
ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes 

novērtēšanai”  ” projektu. 

   
26. Par piedalīšanos konkursā   „Eiropas gada pašvaldība 2014” 

B.Rasa 
Jautājums izskatīts 02.04.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā 

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 
Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 67 „Par piedalīšanos konkursā   „Eiropas gada pašvaldība 2014” ” projektu. 
 

27.  Par projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”   

pašvaldības mārketinga izstrādes   darba grupas izveidošanu  

B.Rasa 
Informācija sniegta 27.02.2014. Domes sēdē 

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 
J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  



Apstiprināt lēmuma Nr. 68 „  Par projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 

uzlabošana” Nr. 4.3-24/NFI/INP-004  pašvaldības mārketinga izstrāde ”   darba grupas izveidošanu  ” 

projektu. 
 

28. Izpilddirektora P. Baranovska informācija par paveikto starp Domes sēdēm 

P.Baranovskis 

- Turpinās skolas siltināšanas darbi. 
- Šajā laika posmā ir uzsākti meliorācijas darbi centrā. 

- Ir izvēlēts skolas iekštelpu remonta darbu veicējs un noslēgts līgums par darbu izpildi. 
- Tiek precizēts līgums ar skolas mēbeļu izgatavotāju, lai paralēli telpu remontam top mēbeles. 

- Pilī arī notiek remonta darbi. Elektroinstalāciju maina virtuves daļā, tiek veikti kosmētiskie remonti 
viesnīcu istabās.  

-Centrā labiekārtošanas nodaļa frēzē celmus, novāc kokus. 

- Ir nogreiderēti ceļi novada teritorijā, kā arī gatavojamies uzsākt ceļu remontus. 
- Notiek intensīva gatavošanās Lielajai talkai.  

 

29. Par SIA „Jaunpils” valdes locekļa atalgojumu 

L.Gintere 

Par jautājumu debatēts 16.04.2014. Finanšu komitejā 
Debatēs ‘Ē.Strautiņš, D.Adiņa 

Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 69 „Par SIA „Jaunpils” valdes locekļa atalgojumu” projekta 2. Variantu par 

amatalgas palielināšanu par 10%. 

 
 

L.Gintere  paziņo, ka sēdes darba kārtība izskatīta 
 

Sēdi beidz plkst. 11.30 
 

 

 
Sēdi vadīja          L.Gintere 

 
Sēdi protokolēja          I.Lapsa 
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LĒMUMS Nr. 42  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,1. p.                                                           

 
 

 Par SIA „Jaunpils Pils” gada  pārskatu 2013. gadam 

 

 
1. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. panta  2. punktu, apstiprināt  SIA „Jaunpils Pils”, 

reģistrācijas Nr. LV 0003431326, juridiskā  adrese „Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, gada 
pārskatu 2013. gadam.  

2. SIA „Jaunpils pils”  2013. gada peļņu LVL  14 829,00 ( četrpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit 

deviņi  lati)  (EUR 21 099,77) apmērā , novirzīt iepriekšējos gados radušos  zaudējumu segšanai.  
 
Gada pārskats glabājas Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā  un SIA „Jaunpils Pils”  

 
 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Lēmumu nosūtīt Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai un SIA „Jaunpils pils” 
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LĒMUMS Nr. 43  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,2. p.                                                           

 
 

 

 Par PSIA „Jaunpils KS” gada  pārskatu 2013. gadam 

 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, apstiprināt  PSIA „Jaunpils KS”, 

reģistrācijas Nr. LV 40003434765, juridiskā adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
gada pārskatu 2013.gadam.   
 
Gada pārskats glabājas Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā  un PSIA „Jaunpils KS”  

 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Lēmumu nosūtīt Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai un PSIA „Jaunpils KS”  
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LĒMUMS Nr. 44  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,3. p.                                                           

 
 

 Par atalgojumu PSIA „Jaunpils KS” valdes loceklim 

 

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 12. un 13. apakšpunktu  un Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, apstiprināt PSIA „Jaunpils KS” valdes locekļa 

amatalgu EUR 1174,00 ar 2014. gada 1. maiju.  
 

 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Lēmumu nosūtīt PSIA „Jaunpils KS”  
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LĒMUMS Nr. 45  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,4. p.                                                           

 
 

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 

„Dainas” zemes vienības sadalei 

 
Jaunpils novada dome 2013. gada 14.oktobrī saņēma [..] Jaunpils novads, LV-3145 iesniegumu, 

reģistrācijas Nr. 3-11/229 par atļaujas izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma 
„Dainas” zemes vienības [..], platība 6,2 ha, sadalīšanai divās daļās. Iesniegumam pievienots zemes robežu 

plāns ar aptuvenām sadales robežām, atdalāmā zemes gabala platība aptuveni 4,0 ha. Uz atdalāmā zemes 

gabala neatrodas ēkas.  
Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sadalāmā zemes vienība ar 

[..] , saskaņā ar 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”,  likuma LR Zemes ierīcības 

likums 8 .panta pirmās daļas 3. punktu un Kadastra likuma 19. panta pirmo punktu, MK 12.04.2011. 
noteikumiem Nr. 288. 9.2 punktu ir sadalāma un uzmērāma tikai pēc zemes ierīcības projekta zemes 

vienības sadalei izgatavošanas.  

Atļaut [..] izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dainas”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā zemes vienības [..] un platību 6,2 ha sadalīšanai divās daļās pēc klāt pievienota un būvvaldē 

apstiprināta plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala platība 4,0 ha, paliekošā „Dainas” zemes gabala platība 
2,2 ha.  

Zemes ierīcības projekta izstrādei noteikt šādus nosacījumus : 

1. zemes ierīcības projektu izstrādāt sertificētai fiziskai vai juridiskai personai; 
2. zemes ierīcības projektu izstrādāt uz esošā uzmērītā zemes robežu plāna pamata; 

3. abiem zemes gabaliem nodrošināt piebraucamos ceļus; 
4. zemes ierīcības projektā saglabāt esošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un precizēt 

jaunos apgrūtinājumus; 

5. zemes ierīcības projektu saskaņot Jaunpils novada būvvaldē.  
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 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Lēmumu nosūtīt A.Gruzim, VZD, nekustamā īpašuma speciālistam, nodokļu administratoram 
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LĒMUMS Nr. 46  
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,5. p.                                                           

 
 

5. Par nekustamā īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu, lietošanas 

mērķa piešķiršanu 

 
Jaunpils novada dome 2014. gada 19.martā saņēma [..] Jaunpils novads, LV-3142 iesniegumu, 

reģistrācijas Nr. 3-11/240   par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Vēsmas”, [..] kopējā 
platība  46,6524 ha, īpašums sastāv no 8 zemes gabaliem. Atdalāmā zemes gabala [..] platība 0,5 ha. 

Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns. Uz atdalāmā zemes gabala atrodas jaunbūve.  

Saskaņā ar [..] iesniegumu , 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 Nr. 1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8  un 29. punktiem, NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vēsmas”, [..], zemes gabalu [..] 0,5 ha platībā. Atdalītajam 
zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Jaunvēsmas”, piešķirt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 

māju apbūve,  NĪLM kods 0601, zemes gabalam un uz tā esošajai ēkai piešķirt adresi „Jaunvēsmas”, 
Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142. 

2. Pēc sadalīšanas īpašuma „Vēsmas” sastāvā būs 7 zemes vienības. Atlikušajiem zemes gabaliem 

saglabāt esošo nosaukumu „Vēsmas”, saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus un esošo adresi 
apbūvētajiem zemes gabaliem.  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt J.Šteinam, VZD, nekustamā īpašuma speciālistam, nodokļu administratoram 
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LĒMUMS Nr. 47  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,6. p.                                                           
 

 Par zemes vienības daļu reģistrāciju un zemes lietošanas mērķu maiņu 

īpašumā „Ķimsīši” 

 

Jaunpils novada dome 2013.gada 12.aprīlī saņēma [..] iesniegumu, reģistrācijas Nr.3-11/283, par 

zemes vienības daļas reģistrāciju un zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā „Ķimsīši [..] , 
platība 1,4 ha, un [..] , platība 4,1 ha. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns. 

Iepazīstoties ar lietu un ar to saistītiem apstākļiem, dome konstatēja, ka nekustamais īpašums 
reģistrēts Tukuma zemesgrāmatā uz Kārļa Vanaga vārda, sastāv no četriem zemes gabaliem, no kuriem 

divos ar Jaunpils novada Domes 2013.gada   lēmumu tika izveidotas un reģistrētas zemes vienību daļas 

saistībā ar lauksaimniecības zemes iznomāšanu. Saskaņā ar LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” zemes vienības daļai 15,1 ha platībā ir noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

Pēc spēkā esošā Jaunpils pagasta teritorijas plānojuma ir iespējams mainīt zemes lietošanas mērķi 
zemes vienības daļai [..]  1,4 ha platībā no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, jo zemes lielāko daļu aizņem augļu un sakņu dārzs. Zemes vienības 

daļai zemes vienībā [..]  4,1 ha platībā iespējams mainīt zemes lietošanas mērķi uz zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.  

Saskaņā ar minēto iesniegumu, Nekustamā īpašuma Valsts Kadastra likuma 9.pantu, 30.01.2013. 
Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 29.punktu, kurš nosaka, ja vietējais teritorijas plānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj 

vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības ierosināt norādīt vienu, vairākus vai visus teritorijas 
izmantošanas veidus. Lietošanas mērķiem piekrītošo platību nosaka proporcionāli to skaitam, NOLEMJ: 

Atļaut [..]  NĪVKR informācijas sistēmā reģistrēt zemes vienības daļas nekustamajā īpašumā 

„Ķimsīši” divās zemes vienībās, [..] , saskaņā ar 2014.gada 12. aprīļa iesniegumu un plāna pielikumu: 
1. zemes vienībā [..] reģistrēt NĪVKR informācijas sistēmā zemes vienības daļu 4,1 ha platībā, tai 

noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 
0201; 

2.  zemes vienībā [..] reģistrēt zemes vienības daļu 1,4 ha platībā un nomainīt zemes lietošanas 
mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība”, NĪLM kods 0101. 

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

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
Lēmumu nosūtīt  K.Vanagam, VZD, nekustamā īpašuma speciālistam, nodokļu administratoram 
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LĒMUMS Nr. 48  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,7. p.                                                           
 

 
 

 Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

Jaunpils novada dome 2014.gada 14. martā saņēma [..] iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-11/221, par 
zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā „Dārtas”, [..], platība 0,97 ha.  Iesniegumam 

pievienots zemes robežu plāns. 
Zemesgabals „Dārtas” 0,97 ha platībā reģistrēts zemesgrāmatā uz [..]  vārda, tas ir atdalīts no 

nekustamā īpašuma „Straumēni” kā apbūves zeme, noteikts zemes lietošanas mērķis viendzīvokļu 

dzīvojamās mājas apbūve. NĪLM kods 0601. Zemes gabals nav apbūvēts. 
Saskaņā ar 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kurš  nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka (vai maina) pašvaldība 
atbilstoši teritorijas plānojumam saskaņā ar minētajos noteikumos doto lietošanas mērķu klasifikāciju 

NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma ”Dārtas ” zemes vienības [..] , platība 0,97 ha, zemes lietošanas mērķi no 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

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

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

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  G. Šilbergam, VZD, nekustamā īpašuma speciālistam, nodokļu administratoram 
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LĒMUMS Nr. 49  
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,8. p.                                                           

 
 

 Par Jaunpils novada ģeodēzisko tīklu 

 

 
Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013. gadā tika veikta esošā ģeodēziskā tīkla 

apsekošana un izvērtēšana, saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. 5-31.2/107,  11.11.2013. reģistrēts Elektronisko 
dokumentu uzskaites sistēmā, apsekošanas uz izvērtēšanas darbus veica sertificēts mērnieks Ilmārs 

Kaulakāns. 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 1. panta 2. apakšpunktu- ģeodēziskais punkts ir apvidū 
nostiprināta zīme, kurai ir pastāvīgs centrs un kurai tiek nodrošināta uzturēšana, kurai tiek noteikts vismaz 

viens šādiem raksturlielumiem : koordinātas, augstums, Zemes gravimetriskā lauka vērtība vai Zemes 
ģeomagnētiskā lauka vērtība, un saskaņā ar šī paša līkuma 1. panta 3. apakšpunktu – ģeodēziskais tīkls ir 

ģeodēzisko punktu kopums ar viena veida raksturlielumiem. 
Saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 3. punktu vietējā ģeodēziskā 

tīkla uzturēšana ietver : vietējā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu; vietējā tīkla pilnveidošanu (tai skaitā 

ģeodēzisko punktu ierīkošanu); vietējā tīkla mērījumus, vietējā tikla uzraudzību; vietējā tīkla informācijas 
apriti. Ar šo noteikumu 5. punktu ir noteikts, ka vietējā tīkla uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā 

nodrošina vietējā pašvaldība. 
Jaunpils novada Dome, saskaņā ar MK noteikumu Nr.497  64. punktu ir veikusi pirmreizējo vietējā 

tīkla apzināšanu un izvērtēšanu. Ilmārs Kaulakāns tīkla apsekošanas pārskatā norādījis, ka Jaunpils novada 

vietējais ģeodēziskais tīkls neatbilst MK Nr. 497 4. punkta prasībām. 
Ņemot vērā iepriekšminēto un saskaņā ar MK Noteikumu Nr.497. „Vietējā ģeodēziskā tīkla 

noteikumi” 5. punktu un 17. punkta 2. apakšpunktu, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Jaunpils novada vietējā ģeodēziskā tīkla apsekošanas pārskatu. 

2. Veikt vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Jaunpils pagasta Jaunpils ciemata centrā, iebūvējot 17 

jaunus ģeodēziskos punktus.  
3. Noslēgt līgumu ar Ilmāru Kaulakānu par darbu veikšanu vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanai 

piešķirtā finansējuma ietvaros līdz 2014. gada 30. novembrim. 
4.  Par lēmuma izpildi atbildīgs  izpilddirektors  P.Baranovskis. 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  I.Kaulakānam, izpilddirektoram, nekustamā īpašuma speciālistam 
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LĒMUMS Nr. 50  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,9. p.                                                           
 

 
 

 Par nekustamā īpašuma „Rogas” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa 

nomainīšanu 

 
Jaunpils novada dome 2014. gada 7. aprīlī saņēma [..] , dzīvojoša [..]  iesniegumu, reģistrācijas Nr. 

3-11/299  par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Rogas”, [..], kopējā platība 35,8 ha, īpašums 
sastāv no 3 zemes gabaliem. Atdalāmo zemes gabalu [..] , kopējā abu zemes gabalu platība 25,5 ha. 

Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un pilnvara. Uz atdalāmajiem zemes gabaliem neatrodas būves.  

Saskaņā ar 07.04.2014. [..]  iesniegumu , 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 „Rogas”, [..] , zemes gabalus [..] platība 16,0 ha, un [..] 
platība 9,5 ha. Atdalītajiem zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Dižrogas”, saglabāt esošo zemes lietošanas 

mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 
2. Pēc atdalīšanas īpašuma „Rogas” sastāvā būs 1 zemes vienība. Atlikušajam zemes gabalam 

saglabāt esošo nosaukumu „Rogas”, nomainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 

uz zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  A.Daugam, nekustamā īpašuma speciālistam, nodokļu administratoram 
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LĒMUMS Nr. 51  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,10.p.                                                           
 

 
 Par pieteikuma sniegšanu tiesā par kantora telpu Leveste 2 

atzīšanu par bezīpašnieka mantu 

 

Jaunpils novada dome ir izskatījusi Jaunpils novada domes Sociālās nodaļas ieteikumu par likvidētās 
paju sabiedrības “Dzirkstele” valdījumā bijušo kantora telpu „Leveste 2” telpu grupas Nr.8 pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā. Nedzīvojamās telpas ir reģistrētas Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu kadastra  
informācijas sistēmā, nav ierakstītas zemesgrāmatā, kā arī nav citas informācijas par telpu piederību. 2004. 

gada 4. oktobrī p/s „Dzirkstele” minētās telpas izīrējusi Jaunpils pagasta pašvaldībai, telpas apsaimnieko 

biedrība „Levestes spicie.”  
Dzīvojamo māju vai telpu grupu var atzīt par bezīpašnieka valstij piekritīgu mantu tiesas ceļā. 

Atbilstoši Civilprocesa likuma 261.panta sestajai daļai un 253. pantam tiesa izskata lietas par tādu faktu 
konstatēšanu, kuriem ir juridiska nozīme. Savukārt atbilstoši Civilprocesa likuma 289. pantam tiesa juridiskus 

faktus konstatē tikai tad, ja iesniedzējam nav iespējas citādā kārtībā saņemt attiecīgus dokumentus, kas 
apstiprina faktus, ka dokumenti nozagti vai iznīcināti un ir zudusi iespēja tos atjaunot.  

Jaunpils novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai nedzīvojamās telpas daudzdzīvokļu mājā tiktu 

apsaimniekotas un īpašums iegūtu juridisku statusu, jo pašvaldība telpas ir izremontējusi un reāli izmanto. 
Pašvaldībai kā ieinteresētajai personai ir tiesības iesniegt tiesā pieteikumu par juridiskā faktu konstatēšanu, 

lai nedzīvojamās telpas atzītu par bezīpašnieka mantu. 
Ņemot vērā  iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 7. 

punktu un 41. panta pirmās daļas 4. punktu, Civillikuma 417.pantu un Civilprocesa likuma 251., 253. un 289. 

pantu, NOLEMJ: 
1. Sagatavot un iesniegt tiesā pieteikumu juridiskā fakta konstatēšanai par nedzīvojamo telpu 

90560070100008 , kopējā platība 219,5 kv.m, „Leveste 2”, Leveste, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 
atzīšanu par bezīpašnieka mantu. 

2. Pieprasīt izziņas no Valsts zemes dienesta, Zemgales apgabaltiesas, Tukuma rajona tiesas, 

Zemesgrāmatu nodaļas, Tukuma zonālā valsts arhīva par nedzīvojamo telpu grupas „Leveste 2”, Nr. 8. 
(kantora telpas) īpašniekiem. 

3. Pēc juridiskā fakta konstatēšanas likumdošanā noteiktajā kārtībā risināt jautājumu par 
nedzīvojamo telpu nodošanu pašvaldības īpašumā. 

       4. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors Pēteris Baranovskis , nekustamā īpašuma speciāliste 
Zinta Mielava, juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters.  

 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  juridisko pakalpojumu sniedzējam, izpilddirektoram, nekustamā īpašuma speciālistam 
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LĒMUMS Nr. 52  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,11.p.                                                           
 

 
 Par pieteikuma sniegšanu tiesā par ēkas „Jurģu ambulance” 

atzīšanu par bezīpašnieka mantu 

 

Jaunpils novada dome ir izskatījusi ziņojumu par likvidētās paju sabiedrības “Dzirkstele” valdījumā 
bijušo ēku „Jurģu ambulance” pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Nekustamais īpašums „Jurģu ambulance” ir 

reģistrēta Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā kā būve ar 
nenoskaidrotu piederību tā nav ierakstīta zemesgrāmatā,  nav citas informācijas par ēkas piederību. No 

1995. gada paju sabiedrība „Dzirkstele” minētās telpas izīrējusi Jaunpils pagasta pašvaldībai, ēkā atrodas 

feldšerpunkts. Zeme „Jurģu ambulance”, zemes kadastra apzīmējums 90560060137, platība 0,3955 ha, ir 
pašvaldībai piekritīga zeme. 

Nekutamo īpašumu – būvi vai telpu grupu var atzīt par bezīpašnieka valstij piekritīgu mantu tiesas 
ceļā. Atbilstoši Civilprocesa likuma 261. panta sestajai daļai un 253.pantam tiesa izskata lietas par tādu faktu 

konstatēšanu, kuriem ir juridiska nozīme. Savukārt atbilstoši Civilprocesa likuma 289.pantam tiesa juridiskus 
faktus konstatē tikai tad, ja iesniedzējam nav iespējas citādā kārtībā saņemt attiecīgus dokumentus, kas 

apstiprina faktus, ka dokumenti nozagti vai iznīcināti un ir zudusi iespēja tos atjaunot.  

Jaunpils novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai ēka tiktu apsaimniekota un īpašums iegūtu juridisku 
statusu, jo pašvaldība ēku ir izremontējusi un reāli izmanto. Pašvaldībai kā ieinteresētajai personai ir tiesības 

iesniegt tiesā pieteikumu par juridiskā faktu konstatēšanu, lai māju atzītu par bezīpašnieka mantu. 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 

7. punktu un 41. panta pirmās daļas 4. punktu, Civillikuma 417. pantu un Civilprocesa likuma 251., 253. un 

289.pantu, NOLEMJ: 
1. Sagatavot un iesniegt tiesā pieteikumu juridiskā fakta konstatēšanai par būves 90560060145002 , 

kopējā platība 77,9 kv.m, „Jurģu ambulance”, Jurģi, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā atzīšanu par 
bezīpašnieka mantu . 

2. Pieprasīt izziņas no Valsts zemes dienesta, Tukuma rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas un 

Tukuma zonālā valsts arhīva par būves „Jurģu ambulance” īpašniekiem. 
3. Pēc juridiskā fakta konstatēšanas likumdošanā noteiktajā kārtībā risināt jautājumu par 

nedzīvojamo telpu nodošanu pašvaldības īpašumā. 
      4. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors Pēteris Baranovskis nekustamā īpašuma speciāliste 

Zinta Mielava un juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters.  
 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  juridisko pakalpojumu sniedzējam, izpilddirektoram, nekustamā īpašuma speciālistam 
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LĒMUMS Nr. 53  
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,12.p.                                                           

 
 

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ziemeļi” 

 

2014.gada 31.oktobrī Jaunpils novada domes sēdē Nr.10 pieņēma lēmumu par zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ziemeļi” zemes vienības sadalīšanai, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 90560030046. 
Jaunpils novada dome 2014.gada 14. aprīlī saņēma SIA „Delta” iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-

12/328, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas 

mērķa noteikšanu atdalāmajam zemes gabalam. Iesniegumam pievienots zemes ierīcības projekta 
eksemplārs un projekts CD formātā. 

Izskatot zemes ierīcības projektu, dome konstatēja, ka zemes ierīcības projektu izgatavojusi 
sertificēta juridiska persona SIA „Delta”, Vinetas Salmanes sertifikāta Nr. BA 255, Zemes ierīcības projekts 

saskaņots Jaunpils novada būvvaldē 11.04.2013., izpildīti visi Jaunpils novada domes apstiprinātie 
projektēšanas nosacījumi. 

Saskaņā ar iesniegumu, LR MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.8 punktu, Kadastra likuma 19. un 20. pantiem, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, 2009. gada 
3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 8., 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 „Ziemeļi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, [..] zemes vienības 

sadales projektu. 
2. Atdalāmajam zemes gabalam Nr. 6,43 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Lejas Ziemeļi”, 

Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un īpašuma 

kadastra numuru.  

3.  Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 3,08 ha platībā saglabāt esošo adresi „Ziemeļi”, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, saglabāt esošo īpašuma nosaukumu, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 
4 Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus abām 

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 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  SIA „Delta”, VZD, nekustamā īpašuma „Ziemeļi” īpašniekam,  nekustamā īpašuma speciālistam, nodokļu 
administratoram 
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LĒMUMS Nr. 54  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,13.p.                                                           
 

 
 Par Saistošajiem noteikumiem  Nr. 5 „Grozījumi Jaunpils novada domes Saistošajos 

noteikumos  Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” 

 

Saskaņā ar   LR likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”  2. panta 8.1 daļu un pārejas noteikumu 
63.punktu, likuma „Par pašvaldībām" 46.pantu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.5  „Par grozījumiem Jaunpils novada domes Saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” 

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 un laikrakstā „Jaunpils Vēstis” 
5. Par lēmuma izpildi atbildīga Kancelejas vadītāja I .Lapsa. 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saistošos noteikumus nosūtīt   VARAM,  nekustamā īpašuma speciālistam, nodokļu administratoram 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5 
„Par grozījumiem 2013. gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” 
 
 

Jaunpils novadā 

2014. gada 24. aprīlī 
 
Izdoti saskaņā ar LR likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”  2.panta 8.1 daļu un pārejas noteikumu 
63.punktu, likuma „Par pašvaldībām" 46.pantu. 
 

Izdarīt Jaunpils novada 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli Jaunpils novadā ” (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Noteikumu 1.1. apakšpunktu šādā jaunā redakcijā : 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību. 

 
2. Izteikt Noteikumu 2. punktu šādā jaunā redakcijā: 

Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 

atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem 

īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju 
(tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz 

nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. 
panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji. 

3. Izslēgt Noteikumu 3. un 4. punktu. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 
 

Domes priekšsēdētāja         L.Gintere 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



                   PIELIKUMS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 5 

„Par grozījumiem 2013. gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” 

 
 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par grozījumi 2013. gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Tiesības izdot šos saistošos noteikumus piešķir likums „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 2.panta 8.1 daļu un pārejas noteikumu 63.punkts. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

1. Saskaņā grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 

8.
1

punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas maksā 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas 

līgumu slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo 
māju ieguvuša līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļa īpašuma tiesiskie 

valdītāji (līdz īpašuma iereģistrēšanai zemesgrāmatā)vai šā panta septītajā daļā 
noteiktie nodokļa maksātāji. 

2. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas 

noteikumi tika papildināti ar 63.punktu, izdodot saistošos noteikumus, kurus 
pieņem likuma “Par pašvaldībām” 46. panta kārtībā, pašvaldībai ir tiesības 

piemērot un noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību ar 
2014.gadu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā nav finansiālā ietekme uz pašvaldības 
budžetu  

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nosūtīt Saistošos noteikumus Nr. 5  „Par grozījumiem 2013. gada 30. janvāra  

Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā” 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, 
publicēt portālā www.jaunpils.lv un pašvaldības laikrakstā „Jaunpils Vēstis” 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas.  
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LĒMUMS Nr. 55  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,14.p.                                                           
 

 
 

 Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  

novada teritorijā” 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo 

daļu un Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732  „Kārtība, kādā saņemama atļauja  
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas  pret publisku vietu” 28.punktu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 4 „Par  reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada 

teritorijā” 
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 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. 

 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā Saistošos noteikumus  nosūtīt izpilddirektoram, pašvaldības policijai, nodokļu 
administratoram 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 
„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 

 
2014. gada 24. aprīlī 

Izdoti saskaņā ar   likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo 
daļu un Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732  „Kārtība, kādā saņemama atļauja  
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas  pret publisku vietu” 28.punktu 

  
NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 

Izkārtne - vizuālā informācija, kas izvietota tieši pie jebkuras iestādes (arī valsts un pašvaldības), fiziskas vai 
juridiskas personas saimnieciskās vai profesionālās darbības veikšanas vietas un informē par tās veiktās 

darbības raksturu (piemēram, skola, veikals, birojs u.c.), darba laiku. Izkārtnē var tikt ietverti citi 

saimnieciskas darbības veikšanai nepieciešamie dati par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, 
pārdodamās produkcijas sortimentu, pakalpojumu veidiem. Ja eksponēšanas laukuma attiecība informācijai 

par preču piegādātajiem vai to preču zīmēm, papildinformācijai par realizējamo produkciju, cenu atlaidēm un 
akcijām pret izkārtnē ietverto informāciju pārsniedz proporciju 2 : 1, tad tā uzskatāma par reklāmu. 

Reklāma - ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai 
pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) 

popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem. 

Afišas – izliekama informācija par speciāliem notikumiem un pasākumiem  izvietojama īslaicīgi speciāli 
atļautās vietās. 

Aģitācijas materiāli  - pirms Eiropas Parlamenta, Saeimas, pašvaldību vēlēšanām  un referendumiem 
vēlēšanām – politiskas organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta 

reklamēšana , ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, politisko 

organizāciju apvienību vai arī deputāta kandidātu. 
Īslaicīga reklāma – visa veida īslaicīga informācija: sludinājumi, plakāti, afišas, transparenti, uzsaukumi, 

skrejlapas, paziņojumi, aicinājumi,  ziņojumi, u.tml., ko izvieto tiem speciāli paredzētās vietās (stendi, afišu 
stabi u.c.). Informācija uzskatāma par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par 14 (četrpadsmit) 

dienām. 

Publiska vieta - ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve, 
nomale, sadaloša josla),  laukumi,  parki, skvēri un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, 

neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām 
izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus. 

 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka reklāmu  izvietošanas, ekspluatācijas, atļaujas 

izsniegšanas kārtību, reklāmu  izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jaunpils 
novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Jaunpils  novadā), kā arī atbildību par šo Noteikumu 

neievērošanu.  
2. Tiesības izvietot reklāmu , kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Jaunpils novadā ir visām fiziskām un 

juridiskām personām šo Noteikumu noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Jaunpils novada pašvaldības  (turpmāk –

Pašvaldība) izsniegto reklāmas  izvietošanas atļauju, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, 
kā arī Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.  

 3. Par reklāmas saturu, karogu, valstu, pilsētu nosaukumu un simboliku, firmu, kā arī firmu un preču zīmēs 
lietoto nosaukumu (logotipu, simbolizējošo grafisko zīmju, kuros iekļauti burti, vārdi, teikumi u.tml.) 

iekļaušanu un izmantošanu reklāmās, atbild reklāmas devējs.  

 



4. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju - valsts un pašvaldības dienestu 

norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un 

izvietotas citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

II. REKLĀMAS SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA 
5. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu  publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu  pašvaldībā 

iesniedz saskaņošanai reklāmas  projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

6.  Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās atļauts izvietot saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas 
likumu, ievērojot šajos Noteikumos noteiktos reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus.  

7. Pašvaldībā nav jāsaskaņo reklāma , kas tiek izvietoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska 
izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā.  

8. Reklāmas  izvietošanas atļauju izsniedz  Domes  izpilddirektors, ja ir ievērotas visas šajos noteikumos 

minētās prasības un samaksāta pašvaldības nodeva (ja reklāmas izvietotājs nav atbrīvots no nodevas 
maksāšanas). 

9. Izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas  izvietošanas atļauju, ja nav 
ievērotas šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos 

aktos noteiktie dokumenti.  
10. Pēc Izpilddirektora   pieprasījuma un normatīvajos aktos noteiktos gadījumos reklāma  izvietošana 

jāsaskaņo  ar A/S “Latvijas Autoceļu direkcija”, Valsts valodas centru un citām institūcijām . 

11. Ja reklāma  mēneša laikā nav izvietots , saskaņojums zaudē spēku  un tas jāveic atkārtoti Noteikumos 
noteiktajā kārtībā. 

 
III. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA 

12. Izvietojot reklāmu , reklāmas  izvietotājam  jānodrošina Jaunpils  novadam raksturīgās arhitektūras un 

vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves un ainavas raksturs un mērogs, kā arī jāievēro 
prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti 

konkrētai teritorijai vai būvei.  

13. Izvietojot reklāmu  konstruktīvā saistībā ar ēku, reklāmas  izvietotājam:  
13.1. jārespektē ēkas proporcijas;  

12.2. reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes 

dekorus u.c.);  

13.3. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem un ēkas 

arhitektoniskajam risinājumam;  

13.4. reklāma stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;  

13.5.  maksimāli pieļaujamais reklāmas  izvirzījums no ēkas sienas ir 1,3 metri.  

14. Reklāmu  atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes.  

15. Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju (reklāmu vai izkārtni) nedrīkst izlikt vietās, kur tie 

traucē un apgrūtina gājēju plūsmu vai satiksmi. 

16. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmu  konstruktīvā 
saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk 

par 1. stāva līmeni).  

17. Īslaicīgas reklāmas  novada administratīvajā teritorijā  atļauts izvietot tikai Jaunpils  novada Domes 
noteiktās vietās uz reklāmas-afišas stendiem ( pielikums Nr. 1). 

18. Uz Domes apstiprinātajiem reklāmas-afišas stendiem izvietotās reklāmas un afišas  lielums nedrīkst 
pārsniegt  A2 formāts  

19. Izvietojot reklāmu, reklāmas izvietotājam jāievēro šādas prasības : 
19.1.  reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai reklāmai jābūt valsts valodā; 

19.2. publiskā informācija līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī 

citās valodas, ja šī informācija  nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma 
informācija),   attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi u.tml. ); 

19.3. firmas preču zīme (logotipa) lietotais nosaukums citās valodās nav jātulko; 
20. Jaunpils novada administratīvajā teritorijā  aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī 

narkotisko, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana. 

21. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 10 m pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām (pils, 
baznīcām, pieminekļiem u.c.). Aizliegums neattiecas uz konkrētā objekta reklāmu. 

22. Aizliegts izvietot īslaicīgu reklāmu un informatīvus materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku 
fasādēm, jaunbūvēm, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, 

transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas 
tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm,  kā arī kokiem un apstādījumiem.  



23. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie tiek izvietoti skatlogos vai uz 

durvīm, nav jāsaskaņo. 

24. Vēlēšanu, tautas nobalsošanu un referendumu īslaicīgu reklāmu, iepriekš saskaņojot,  var izvietot uz 
Jaunpils pašvaldībai piederošās zemes: 

 24.1. „Zemdegas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads , kadastra apzīmējums 9056 008 0119 ( 
situācijas plāns pielikumā); 

 24.2. „Viekaļas”, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, kadastra apzīmējums 9090 002 0298 0119 ( 

situācijas plāns pielikumā). 
 

IV. REKLĀMAS  EKSPLUATĀCIJA UN DEMONTĀŽA 
25. Persona ir tiesīga izvietot reklāmu un ekspluatēt to tikai pēc pašvaldības  atļaujas saņemšanas.  

26. Izvietotā reklāma jāuztur tehniskā un  vizuāli estētiskā kārtībā, reklāmai  jābūt piestiprinātām statiski 

drošā veidā.  

27. Reklāmas   izvietotājam 10 (desmit) dienu laikā no saimnieciskās vai profesionālās darbības izbeigšanas 
attiecīgās reklāmas  izvietošanas vietā vai reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām  jāveic 

reklāmas  demontāža, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu . 

28. Domes izpilddirektors ir tiesīgs izskatīt jautājumu un pieņemt lēmumu par reklāmas    demontāžu, ja  nav 
ievēroti  Latvijas Republikas normatīvo aktu un šo Noteikumu  prasības.               

29. Pirms šo Noteikumu 28.punktā minētā lēmuma pieņemšanas Domes izpilddirektors ierakstīta pasta 
sūtījuma veidā nosūta brīdinājumu reklāmas izvietotājam. Gadījumos, ja reklāmas izvietotājs  nav atrodams, 

tad brīdinājumu nosūta tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.  

30. Ja viena mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas  reklāma  netiek demontēts, pašvaldība ir tiesīga 
demontēt reklāmu.  

31. Reklāmas devējam vai, ja tas nav atrodams, tad attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam 

valdītājam tiek nosūtīts pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas demontāžas un uzglabāšanas 
izdevumiem.  

32. Ja šo Noteikumu 31.punktā minētais rēķins nav apmaksāts, tad pašvaldības vēršas ar prasību tiesā 

atlīdzināt reklāmas  demontāžas un uzglabāšanas izdevumus.  

33. Demontēto reklāmu  pašvaldība uzglabā 3 (trīs) mēnešus, pēc tam tas tiek utilizēts bez iespējas atgūt. 
Pašvaldība nekompensē utilizētas reklāmas vērtību.  

 
IV. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU 

34. Par šo noteikumu prasību neievērošanu  administratīvi atbildīgs ir reklāmas  izvietotājs. Ja reklāmas 

izvietotājs nav zināms vai nav atrodams, par šo noteikumu prasību neievērošanu administratīvi atbildīgs ir   
tā nekustamā īpašuma vai objekta  īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, uz kura izvietota 

nesaskaņota reklāma. 
35. Šo Noteikumu izpildi kontrolē Jaunpils  novada Pašvaldības policija.  

36. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sastādīt Jaunpils  novada Pašvaldības policijas 

amatpersonas.  
37. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Administratīvā komisija. 

38. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu  piemēro naudas sodu fiziskām personām    līdz  50,00 euro., 
juridiskām personām līdz 200,00 euro. 
39. Pēc administratīva pārkāpumu protokola sastādīšanas   izpilddirektors var dot rakstveida norādījumus 
reklāmas izvietotājam vai zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam, lietotājam vai nomniekam 

par reklāmas  un uz tās izvietotās informācijas saskaņošanu, tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai 

demontēšanu, nosakot termiņu, ne garāku par 10 dienam. 
40. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no šo noteikumu pildīšanas.  

41. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība:  
41.1. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas  izvietošanas atļauju vai 

atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas izvietošanas atļaujā var apstrīdēt Jaunpils  novada pašvaldības domē.  

41.2. Jaunpils  novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.  

41.3. Jaunpils  novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā.  
 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

42.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā diena pēc to publicēšanas  laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 



PIELIKUMS Nr. 1 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 
 

 
Reklāmas-afišu stendu izvietojums Jaunpils novada  administratīvajā teritorijā 

1. Jaunpils  ciemata centrā: 

1.1. pie Jaunpils pils; 
1.2. pie nekustamā īpašuma „Pasta dīķis” 

 
2. Apdzīvotajās vietās: 

2.1. Jurģos; 

2.2. Viesatās; 
2.3. Saulē; 

2.4. Strutelē; 
2.5. Levestē.  

 
3. Viesatu pagastā 

3.1. pie „Viekaļām”; 

3.2. pie „Draudzības veikala”. 
 

 
            

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



        PIELIKUMS Nr. 2  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 
 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  NR. 4 

„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu izdošana nepieciešama, lai noteiktu vienotu 

kārtību reklāmas  izvietošanai publiskās vietās Jaunpils  novadā, kā 
arī noteiktu ierobežojumus attiecībā uz to izmēriem, veidu un 

izvietošanu.  
Pašlaik novadā nav spēkā esošu normatīvo aktu reklāmas 

jomā. Atļaujas reklāmas   izvietošanai publiskās vietās vai vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu, tiek izsniegtas saskaņā ar 
30.10.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr. 732 noteikto. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
43. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga 

izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par 

to pārkāpšanu jautājumos par reklāmas materiālu izvietošanu 
publiskās vietās.  

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, 30.10.2012. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja 

reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu" 45. punktu. 

Noteikumu izdošanas mērķis ir regulēt reklāmas  izvietošanas, 

ekspluatācijas un demontāžas kārtību publiskās vietās Jaunpils  
novadā, veidojot kvalitatīvu un harmonisku novada vizuālo tēlu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Par reklāmas  izvietošanu publiskās vietās maksājama nodeva 
saskaņā ar Jaunpils novada Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par 

pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”.  

 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu regulējums attieksies uz personām, kas vēlas 

izvietot reklāmas  novada administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā pie 
Izpilddirektora. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām Nav attiecināms. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=252464
http://likumi.lv/doc.php?id=252464
http://likumi.lv/doc.php?id=252464
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LĒMUMS Nr. 56  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,15.p.                                                           
 

 
15. Par Saistošajiem noteikumiem  Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  

Saistošajos noteikumos  Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu 

audzēkņiem” 

 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 4.punktu, „Izglītības likumu” 17.panta trešās 

daļas 14. punktu, 04.08.2009. MK noteikumi Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" 12. punktu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos 

noteikumos  Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 
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 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. 

 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pēc Saistošo noteikumu stāšanās spēkā , noteikumus  nosūtīt izpilddirektoram, Sociālajam dienestam, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai, nodokļu administratoram 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6 
„Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos  

Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 

 

 
Jaunpils novadā 

2014. gada 24. aprīlī 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 4.punktu, „Izglītības likumu” 17.panta 
trešās daļas 14. punktu, 04.08.2009. MK noteikumi Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" 12. punktu 

 
 

Izdarīt Jaunpils novada   2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu 
kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem”   šādus grozījumus: 

 

Noteikumu 1.2. punktu izteikt   jaunā redakcijā: 

bērniem, kuri pamatizglītību vai vidējo izglītību iegūst Jaunpils vidusskolā un interešu izglītību 

(mūzikas, mākslas, sporta u.c ) apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās teritorijas izglītības iestāžu 
reģistrā reģistrētās izglītības iestādēs vai pie personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmusi 

licenci interešu izglītības programmas īstenošanai. 
 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   PIELIKUMS Nr. 1 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
„Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos  

Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 
 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 6 

 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos  

Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 

 
 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

  Grozījumi ir nepieciešami, lai precizētu  personu loku, kuras ir tiesīgas 
saņemt transporta kompensāciju  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
 

Tiek noteikts, ka transporta kompensācijas par braukšanas izdevumiem 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, 

kas saistīti ar braucienu sabiedriskajā transportlīdzeklī , un interešu izglītības 
(mūzikas, mākslas, sporta u.c.) apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās 

teritorijas izglītības iestāžu reģistrā reģistrētās izglītības iestādēs vai pie 
personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmusi licenci interešu 

izglītības programmas īstenošanai;”    

 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Būtiski  neietekmēs pašvaldības budžetu.  

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 

 Neietekmē  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām 

Grozījumu 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. 57  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,16.p.                                                           
 

Par pabalstu veselības aprūpei piešķiršanu  

 
Ierobežotas pieejamības 

 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt   Sociālajam dienestam, Finanšu un grāmatvedības nodaļai, nodokļu administratoram 
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LĒMUMS Nr. 58  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,17.p.                                                           
 

 

Par finansiālo atbalstu biedrībai „Kultūras laboratorija” 

 

1. Atbalstīt Biedrības  „Kultūras laboratorija”, reģ. Nr. 40008147570 , rīkoto bērnu un jauniešu 

kustību  festivālu „Jaunpils 2014.” , kurš notiks 2014. gada 30. aprīlī Jaunpils pilī. 
2. Bērnu un jauniešu kustību  festivāla „Jaunpils 2014.” 20 gada jubilejas  stenda 

izgatavošanai, piešķirt finansējumu EUR 100,00 (viens simts) apmērā piešķirt no pašvaldības budžeta  
finanšu līdzekļiem.  

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

 
 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt   biedrībai „Kultūras laboratorija”, izpilddirektoram,  Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
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LĒMUMS Nr. 59  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,18.p.                                                           
 

 
 

 Par Jaunpils novada Domes gada pārskatu 2013. gadam 

  

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu , apstiprināt Jaunpils novada domes, 
reģistrācijas Nr. 90000051932, juridiskā adrese „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 

gada pārskatu 2013.gadam.  
 
Gada pārskats glabājas Domes grāmatvedībā 

 
 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt    izpilddirektoram,  Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
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LĒMUMS Nr. 60  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,19.p.                                                           
 

 

 Par atlīdzību privāto automašīnu  lietotājiem 

1. Apstiprināt  degvielas  mēneša normas  no 01.05.2014 šādiem  pašvaldības  un pašvaldības iestāžu 

darbiniekiem , kuri personīgās  automašīnas lieto darba vajadzībām.  

Darbinieks Amats Degvielas  norma  

mēnesī/ litri          

Dace Adiņa Soc. darbinieks darbam ar ģimenēm un 
bērniem 

70  

Inese Cine Feldšepunkta vadītāja 30 

Zinta Mielava Nekustamā īpašumu speciāliste 60 

Skaidrīte Dzeguze Mājas aprūpes darbinieks 40 

Gvido Leiburgs Labiekārtošanas nodaļas vadītājs 40 

Kristīne Liepiņa P/A „Jaunpils” direktora pienākumu 

izpildītāja 

30 

Jānis Zeminskis Labiekārtošanas strādnieks  50 

Vija Zīverte Attīstības nodaļas vadītāja 40 

Andris Prikazs Jauniešu lietu speciālists 20 

Ainārs Plezers Sporta nama direktors 70 

Vita Petrova Viesatu pārvaldes vadītāja 30 

Valdis Bierands Strādnieks labiekārtošanā 20 

Aija Labsvārde Bāriņtiesas priekšsēdētāja 20 

Andris Krūmiņš Jaunpils vidusskolas ēku un apsaimn. 

terit. pārzinis 

30 

Ligija Rutka Muzeja vadītāja 30 

Silva Nordena Kultūras daļas vadītāja 15 

Aivars Miķelsons P/A „Jaunpils” pils pārzinis 30 

Gunta Tone Jaunpils vsk. lietvede 10 

2. Izpilddirektoram P.Baranovskim noslēgt patapinājuma līgumus  ar G.Leiburgu, K.Liepiņu, A.Prikazu  
un veikt izmaiņas līgumā ar D.Adiņu par degvielas  mēneša normu, sakarā ar personīgo automašīnu 

lietošanu darba vajadzībām.   
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai  kontrolēt degvielas patēriņa normas. 

4. Lēmums ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai. 

5. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā , spēku zaudē 2013. gada 13. februāra Domes sēdes Nr. 2,  lēmuma 
Nr. 3 , apakšpunkts  1.2.  „Par privātās automašīnas lietošanu no 01.03.2013.” 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt    izpilddirektoram,  Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
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LĒMUMS Nr. 61  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,20.p.                                                           
 

 

Par atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem 

 

 

28.11.2013. Domes sēdes Nr. 11 lēmumu Nr. 4  „Par atlīdzību privāto  tālruņu lietotājiem” papildināt 
ar šādu tekstu 

1. Ar  2014. gada 1. maiju , apstiprināt  atlīdzību par privāto mobilo tālruņu lietošanu darba 
vajadzībām:    

Darbinieks Amats Noteiktā  norma mēnesī/ euro 

Gvido Leiburgs Labiekārtošanas nodaļas vadītājs 7,00 

Andris Prikazs Jauniešu lietu speciālists 7,00 

 2. Izpilddirektoram P.Baranovskim noslēgt patapinājuma  līgumus ar G.Leiburgu un A. Prikazu par 

atlīdzību, sakarā ar privātā  mobilā tālruņa lietošanu darba vajadzībām.  
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai  segt izdevumus  noteiktajā apmērā.    

4. Lēmums ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai. 
 

 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt    izpilddirektoram,  Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

 

 
 



  
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. 62  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,21.p.                                                           
 

 

Par finansējumu Lielās  talkas  un lielgabarīta atkritumu  aizvešanai un noglabāšanai 

 

1. Nepieciešamo  finansējumu, 2014. gada 26. aprīļa Lielajā  talkā savākto atkritumu  un lielgabarīta 

atkritumu transportēšanai un  ievešanai  poligonā,  apmaksāt  no dabas resursu nodokļa pēc SIA „Eco 

Baltia/Vide” piestādītā rēķina. 

2. Par savākto atkritumu aizvešanas organizēšanu  atbildīgs Labiekārtošanas nodaļas vadītājs Gvido 

Leiburgs. 

 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt    izpilddirektoram,  Labiekārtošanas nodaļas vadītājam, Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
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LĒMUMS Nr. 63  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,22.p.                                                           
 

 

Par finansiālo atbalstu Jaunpils-Viesatu mazpulkam 

 

 
1. Jaunpils-Viesatu Mazpulku darbību, saskaņā ar izdevumu tāmi 2014. gadam ( pielikumā), 

atļaut nodrošināt no  Jaunpils vidusskolas budžeta līdzekļiem. 
2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Jaunpils vidusskolas direktors J.Liepiņš. 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt    izpilddirektoram,   Finanšu un grāmatvedības nodaļai, Jaunpils vidusskolai 
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LĒMUMS Nr. 64  
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,23.p.                                                           

 
 

 

Par zemes gabala „Levestes klubs” atsavināšanu 

 
Jaunpils novada Dome 27.01.2014. saņēma [..] iesniegumu, reģ. Nr.  3-11/80 par pašvaldībai 

piederoša zemes gabala „Levestes klubs” 0,208 ha platībā pārdošanu. Zeme nostiprināta zemesgrāmatā uz 
Jaunpils novada Domes vārda 2000. gada 6.decembrī. Zemes gabals ir apbūvēts, uz tā atrodas ēka 

„Levestes klubs”, tajā netiek veikta saimnieciskā darbība. [..] iesniedzis dokumentus, kas apliecina viņa 

pirmpirkuma tiesības. Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 
3. apakšpunktu [..] uzskatāms par atsavināšanas ierosinātāju. Saskaņā ar minētā likuma 37.pantu „ pārdot 

publiskas personas mantu  par brīvu cenu drīkst, 2)ja izsoles izmaksas ir lielākas par mantas vērtību un 4) ja 
nekustamo īpašumu iegūst 4. panta 4.daļā minētā persona (t .i ēkas īpašnieks). Šajā gadījumā pārdošanas 

cena ir vienāda ar nosacīto cenu.” 
Zemes gabala kadastrālā vērtība 2014.gada 1.janvārī ir 1030,00 euro.  

SIA „Interbaltija” noteiktā tirgus vērtība ir 500.00 eiro. 

    Saskaņā ar LR likumu „Publiskas personas mantas atsavināšana likums” 4.panta 4. daļu, 37. panta 
pirmo daļu, NOLEMJ: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu ( zemi)  „Levestes klubs”, platība 0,208 ha, kadastra numurs 
90560070103, pielietojot pārdošanas veidu „par brīvu cenu”. Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar nosacīto 

cenu.  

2. [..], deklarētā dzīvesvieta [..] , Jaunpils pagasts, Jaunpils novads , apstiprināt par atsavināšanas 
ierosinātāju. 

3. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai novērtēt īpašumu  un  noteikt  nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu.  

4. Jaunpils novada laikrakstā „Jaunpils vēstis” un Jaunpils novada mājaslapā ievietot 

informatīvu paziņojumu par pārdodamo objektu, pārdošanas veidu un nosacīto cenu. 
5. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1. p. norādītā nekustamā īpašuma pārdošanu 

noslēdzams pēc pārdošanas (nosacītās) cenas pilnā apmērā ieskaitīšanas Jaunpils novada domes bankas 
kontā. 

6. Par  lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis un  nekustamā īpašuma speciāliste 
Z.Mielava. 

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 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt    Ērikam Mizgam, izpilddirektoram,   nekustamā īpašuma speciālistei, Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
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LĒMUMS Nr. 65  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,24.p.                                                           
 

 

 Par zemes gabala „Ezeri” atsavināšanu 

 

Jaunpils novada Dome 31.03.2014. saņēma [..] iesniegumu reģ. Nr.  3-11/283  par pašvaldībai 

piederoša zemes gabala „Ezeri” 0,5 ha platībā pārdošanu. Zeme nostiprināta zemesgrāmatā uz Jaunpils 
novada Domes vārda 2014.gada 29.janvārī. Zemes gabals ir apbūvēts, uz tā atrodas [..] piederoša 

dzīvojamā māja „Ezeri”. [..] iesniegusi dokumentus, kas apliecina viņas pirmpirkuma tiesības. Saskaņā ar 
likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 8. apakšpunktu [..] uzskatāma par 

atsavināšanas ierosinātāju. Saskaņā ar minētā likuma 37.pantu „ pārdot publiskas personas mantu par brīvu 

cenu drīkst, 2) ja izsoles izmaksas ir lielākas par mantas vērtību un 4) ja nekustamo īpašumu iegūst 4.panta 
4.daļā minētā persona (t.i ēkas īpašnieks). Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.” 

  Zemes gabala kadastrālā vērtība 2014.gada 1. janvārī ir 2112,00 euro.  
SIA „Interbaltija” noteiktā tirgus vērtība ir 2600.00 euro. 

   Saskaņā ar LR likumu „Publiskas personas mantas atsavināšana likums” 4.panta 4.daļu, 37. panta pirmo 
daļu, NOLEMJ: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Ezeri”, platība 0,5 ha, kadastra numurs 90560050042, 

pielietojot pārdošanas veidu „par brīvu cenu”. Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar nosacīto cenu. 
2. [..], deklarētā dzīvesvieta [..] , Jaunpils pagasts, Jaunpils novads , apstiprināt par atsavināšanas 

ierosinātāju. 
3. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai novērtēt īpašumu  un  noteikt  nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu.  

4. Jaunpils novada laikrakstā „Jaunpils vēstis” un Jaunpils novada mājaslapā ievietot informatīvu 
paziņojumu par pārdodamo objektu, pārdošanas veidu un nosacīto cenu. 

5. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1. p. norādītā nekustamā īpašuma pārdošanu noslēdzams 
pēc pārdošanas (nosacītās) cenas pilnā apmērā ieskaitīšanas Jaunpils novada domes bankas kontā. 

6. Par  lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis un  nekustamā īpašuma speciāliste 

Z.Mielava. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt    A.Gumai, izpilddirektoram, nekustamā īpašuma speciālistei, Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
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LĒMUMS Nr. 66  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,25.p.                                                           
 

 
Par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa ietvaros 

izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves 

kvalitātes novērtēšanai” 

 
1. Lai veicinātu pašvaldību motivāciju īstenot lokālā līmeņa pētījumus, kas novērtētu jauniešu dzīves 

kvalitāti un sniegtu objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībā, nolemj piedalīties atklātā projektu 
konkursā Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās 

jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai.” 

 2. Projekta pieteikumu iesniegt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā līdz 2014.gada 30. 
aprīlim.  

 3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Jaunatnes lietu speciālists Andris Prikazs. 
 

 
 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt     izpilddirektoram, Attīstības nodaļai 
 

 
 



  
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. 67  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,26.p.                                                           
 

 
 

26. Par piedalīšanos konkursā   „Eiropas gada pašvaldība 2014” 

 

1. Piedalīties  Latvijas Pašvaldību savienība, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Veselības 
ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Eiropas 

Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā izsludinātajā  konkursā 
“Eiropas Gada pašvaldība 2014”. 

2. Līdz 2014. gada 7. maijam iesniegt pieteikumu Rīgas plānošanas reģionā.  

3. Par atbildīgo personu nozīmēt Izpilddirektoru P.Baranovski.  
 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt     izpilddirektoram, Attīstības nodaļai 

 
 



  
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. 68  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,27.p.                                                           
 

 
  Par projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”   

pašvaldības mārketinga izstrādes   darba grupas izveidošanu  

 

Pamatojoties uz Jaunpils novada Domes 2014.gada 4. februārī noslēgtā sadarbības līguma Nr.05-
15/02 ar Latvijas Pašvaldību savienību par iesaistīšanos Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada 

perioda programmas projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, Nr. 4.3-
24/NFI/INP-004,  pašvaldības mārketinga izstrādei, izveidot darba grupu šādā  sastāvā: Ligita Gintere, 

Dace Adiņa, Raivo Altenburgs, Jānis Krūmiņš, Raivis Pranis, Velga Pavlovska, Aigars Jakovels, Kaspars 

Leimanis, Ēriks Strautiņš, Pēteris Baranovskis, Vija Zīverte, Baiba Rasa, Ita Lapsa, Dzidra Krastiņa,  Jānis 
Liepiņš, Kristīne Liepiņa, Inga Krūtaine, Vita Petrova,  Andris Prikazs. 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt     izpilddirektoram, Attīstības nodaļai 
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LĒMUMS Nr. 69  
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  24. aprīlī                                                 Protokols  Nr. 4,29.p.                                                           
 

 
 

 Par SIA „Jaunpils” valdes locekļa atalgojumu 

L.Gintere 

 
Saskaņā ar LR. Likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 12. un 13. apakšpunktu  un Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, 
V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav , Dome, NOLEMJ:  

 Apstiprināt SIA „Jaunpils Pils” valdes locekļa amatalgu EUR 470,00 ( četri simti septiņdesmit lati)    ar 

2014. gada 1. maiju.  
 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt     izpilddirektoram, SIA „Jaunpils Pils” 

 
 


