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Jaunpils novadā 
2015.gada  26. martā                                                                       Nr. 3                                                           

 
SĒDE SASAUKTA: 2015.gada  26. martā   plkst. 9.00 

SĒDI SĀK : 2015.gada 26. martā plkst. 9.00 

SĒDI VADA: Domes  priekšsēdētāja Ligita Gintere 
SĒDĒ PIEDALĀS: 

Deputāti:  Dace Adiņa, Velga Pavlovska, Raivo Altenburgs, Ēriks Strautiņš,  
darbinieki:  izpilddirektors Pēteris Baranovskis,  juridisko pakalpojumu konsultants Juris Valters, galvenā 

grāmatvede Agija Līvmane, sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Rasa, nekustamo īpašumu speciāliste Zinta 

Mielava,  attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, P/a „Jaunpils Pils” vadītāja  Kristīne Liepiņa, PIA „Jaunpils 
KS” valdes loceklis Guntis Jubiņš, Viesatu pārvaldes vadītāja Vita Petrova,  

Žurnāliste Rūta Fjodorova 
SĒDĒ NEPIEDALĀS: Aigars Jakovels /slimības dēļ, Raivis Pranis un  Kaspars Leimanis pamatdarba dēļ , 

Jānis Krūmiņš/ personīgu apstākļu dēļ 
SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 

DARBA KĀRTĪBĀ 

1.  Par  līdzfinansējumu jauna datortomogrāfa  iegādei  SIA „Tukuma slimnīca” 
2. Par finansējumu  Jaunpils baznīcas  torņa  un jumta remontam 

3.  Par SIA „Jaunpils Pils” gada  pārskatu 2014. gadam 
4. Par p/a „Jaunpils” struktūrvienību maksas pakalpojumiem 

5. Par PSIA „Jaunpils KS” gada  pārskatu 2014. gadam 

6. Par  PSIA „Jaunpils KS” valdes locekļa ievēlēšanu  
7. Par  pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā PSIA „Jaunpils KS”” 

8. Par izmaiņām 25.02.2015. Domes sēdes lēmumā Nr.  lēmumā  Nr. 15 „Par atlīdzību privāto automašīnu 
lietotājiem” 

9. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai” realizācijai 

10. Par bezcerīgu debitora  parāda norakstīšanu. 
11.Par pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites 

12. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē 
13. Par Nolikumu Nr. 4  „Par atklāto skiču ideju konkursu “Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra 

publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”” 
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Jožu darbnīcas”  zemes vienības sadalei 

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Auči” zemes vienības  sadalei, nosaukuma 

nomaiņu 
16. Par nekustamā īpašuma „Dekšņas” sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu 

17. Par Nolikumu Nr.4 „Par  lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisijas  darbību” 
18. Par dalību projektā „PROTI un DARI!” 

19. Par pašvaldības tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto  kultūraugu  audzēšanai 

20. Par priekšsēdētājas L.Ginteres  dalību ES  Reģionu komitejā  un priekšsēdētāja vietnieces   deleģēšanu 
rīkojumu parakstīšanai 

21. Izpilddirektora informācija par paveikto starp Domes sēdēm  
 

L.Gintere ierosina darba kārtību papildināt ar jautājumiem:  

par  gada pārskata apstiprināšanu SIA „Tukuma slimnīca”, par  deputāta Aigara Jakovela pilnvaru izbeigšanu 
pirms termiņa un par izmaiņām domes komiteju un komisiju sastāvā. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 
atturas nav , Dome NOLEMJ: 

 

 



 Darba kārtībā iekļaut ierosinātos  papildus jautājumus un apstiprināt šādu  darba kārtību  

1.  Par  līdzfinansējumu jauna datortomogrāfa  iegādei  SIA „Tukuma slimnīca” 

2. Par SIA „Tukuma slimnīca”  gada pārskatu 2014. gadam 
3. Par finansējumu  Jaunpils baznīcas  torņa  un jumta remontam 

4. Par SIA „Jaunpils Pils” gada  pārskatu 2014. gadam 
5.  Par p/a „Jaunpils” struktūrvienību maksas pakalpojumiem 

6. Par PSIA „Jaunpils KS” gada  pārskatu 2014. gadam 

7. Par  PSIA „Jaunpils KS” valdes locekļa ievēlēšanu  
8. Par  pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā PSIA „Jaunpils KS”” 

9. Par izmaiņām 25.02.2015. Domes sēdes lēmumā Nr.  lēmumā  Nr. 15 „Par atlīdzību privāto automašīnu 
lietotājiem” 

10. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai” 

realizācijai 
11. Par bezcerīgu debitora  parāda norakstīšanu. 

12.Par pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites 
13. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē 

14. Par Nolikumu Nr. 4  „Par atklāto skiču ideju konkursu “Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra 
publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”” 

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Jožu darbnīcas”  zemes vienības sadalei 

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Auči” zemes vienības  sadalei, nosaukuma 
nomaiņu 

17. Par nekustamā īpašuma „Dekšņas” sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu 
18. Par Nolikumu Nr.4 „Par  lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisijas  darbību” 

19. Par dalību projektā „PROTI un DARI!” 

20. Par pašvaldības tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto  kultūraugu  audzēšanai 
21. Par priekšsēdētājas L.Ginteres  dalību ES  Reģionu komitejā  un priekšsēdētāja vietnieces   deleģēšanu 

rīkojumu parakstīšanai 
22. Par  deputāta Aigara Jakovela pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

23. Par izmaiņām domes komiteju un komisiju sastāvā 
24. Izpilddirektora informācija par paveikto starp Domes sēdēm  

 
1. Par  līdzfinansējumu jauna datortomogrāfa  iegādei  SIA „Tukuma slimnīca” 

L.Gintere 

Uzaicinātā persona Dz. Rabkeviča 
Debatēs R.Altenburgs 

Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr. 38 „Par  līdzfinansējumu jauna datortomogrāfa  iegādei  SIA „Tukuma slimnīca”” 
projektu. 

2. Par SIA „Tukuma slimnīca”  gada pārskatu 2014. gadam 

L.Gintere 

Uzaicinātā persona Dz. Rabkeviča 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmumu Nr. 39 „Par SIA „Tukuma slimnīca”  gada pārskatu 2014. gadam” 

 

3. Par finansējumu Jaunpils  baznīcas  torņa  un jumta remontam 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 11.03.2015. Izglītības, kultūras sporta un sociālo lietu komitejas sēdē  un 18.03.2015. 
Finanšu komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr.40 „Par finansējumu Jaunpils  baznīcas  torņa  un jumta remontam” 

 
4.  Par SIA „Jaunpils Pils” gada  pārskatu 2014. gadam 

K.Liepiņa 

Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 



Apstiprināt  lēmuma Nr. 41 „Par SIA „Jaunpils Pils” gada  pārskatu 2014.gadam”. projektu  
5. Par p/a „Jaunpils” struktūrvienību maksas pakalpojumiem 

K.Liepiņa 

Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr. 42 „Par p/a „Jaunpils” struktūrvienību maksas pakalpojumiem” projektu  

 
6. Par PSIA „Jaunpils KS” gada  pārskatu 2014. gadam 

G.Jubiņš 

Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr.43 ”Par PSIA „Jaunpils KS” gada  pārskatu 2014. gadam” projektu 
 

7. Par SIA „Jaunpils KS” valdes locekļa Gunta Jubiņa  atkārtotu ievēlēšanu 
P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr. 44 „Par SIA „Jaunpils KS” valdes locekļa Gunta Jubiņa  atkārtotu ievēlēšanu” 

projektu 
 

8. Par  pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā PSIA „Jaunpils KS”” 

P.Baranovskis 
Debatēs Ē.Strautiņš, A.Līvmane 

Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma  Nr.45 „Par  pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā PSIA „Jaunpils 
KS”” projektu. 

 
9. Par izmaiņām 25.02.2015. Domes sēdes lēmumā Nr.  lēmumā  Nr. 15 „Par 

atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem” 

P.Baranovskis  
Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr. 46 Par izmaiņām 25.02.2015. Domes sēdes lēmumā Nr.  lēmumā  Nr. 15 „Par 

atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem” projektu. 

 
10. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Autobusa piegāde Jaunpils 

novada pašvaldībai” realizācijai 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr.47 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Autobusa piegāde Jaunpils 

novada pašvaldībai” realizācijai” , projektu. 
 

11. Par bezcerīgu debitora  parāda norakstīšanu 

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr. 48 „ Par bezcerīgu debitora  parāda norakstīšanu”   projektu. 

 

12. Par pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites 

A.Līvmane 
Debatēs Ē.Strautiņš, P.Baranovskis 



Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr.49 „Par pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites ”   projektu. 

 

13. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē 

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 
atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr.50 „Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē”  projektu. 
 

14. Par Nolikumu Nr. 4  „Par atklāto skiču ideju konkursu “Jaunpils novada 

administratīvās teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”” 

P. Baranovskis 
Jautājums izskatīts 11.03.2015. Attīstības  komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 
atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr. 51”  Par Nolikumu Nr. 4  „Par atklāto skiču ideju konkursu “Jaunpils novada 

administratīvās teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”” projektu. 
 

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Jožu darbnīcas” 

zemes vienības sadalei 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr. 52 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Jožu darbnīcas” 
zemes vienības sadalei” projektu. 
 

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Auči” zemes vienības  sadalei, 

nosaukuma nomaiņu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr. 53   „ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Auči” zemes 

vienības sadalei” projektu. 

 

17. Par nekustamā īpašuma „Dekšņas” sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr. 54.  „Par nekustamā īpašuma „Dekšņas” sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu ” 
projektu. 

18. Par Nolikumu Nr.4 

„Par  lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisijas  darbību „ 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu  komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 
atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr. 55   „Par  lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisijas  darbību ” 
projektu 

19. Par dalību projektā „PROTI un DARI!” 

V.Zīverte 

Debatēs R.Altenburgs 
Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu  komitejas sēdē 



Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr. 56   „Par dalību projektā „PROTI un DARI!” ” projektu 
 

20. Par pašvaldības tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto  kultūraugu  audzēšanai 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 11.03.2015. Attīstības komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr. 57 „Par pašvaldības tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto  kultūraugu  

audzēšanai ”projektu. 

 
21. Par priekšsēdētājas L.Ginteres  dalību ES  Reģionu komitejā  un priekšsēdētāja vietnieces   

deleģēšanu rīkojumu parakstīšanai  

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 18.03.2015. Finanšu  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 

atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr. 58 „Par priekšsēdētājas L.Ginteres  dalību ES  Reģionu komitejā  un 

priekšsēdētāja vietnieces   deleģēšanu rīkojumu parakstīšanai ” projektu 
 

22. Par  deputāta Aigara Jakovela pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

L.Gintere 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 
atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmumu Nr. 59 „Par deputāta Aigara Jakovela pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa” 

 

23. Par izmaiņām domes komiteju un komisiju sastāvā 

L.Gintere 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburs, Ē.Strautiņš), pret nav, 
atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmumu Nr. 60 „Par izmaiņām domes komiteju un komisiju sastāvā ” 

 

24. Izpilddirektora informācija par paveikto starp Domes sēdēm 

P.Baranovskis 

Šajā darba periodā vairāk nekā parasti strādājām pie iepirkumiem. Beidzies degvielas iepirkums, 
sociālā dienesta telpu renovācijas iepirkums un  pils tualešu izbūves iepirkums. Turpinās ezera un 

meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbu iepirkums, kura sakarā esam pazeminājuši ūdens līmeni 

ūdenskrātuvēs. 
Labiekārtošanas nodaļa turpina apkārtnes sakopšanas darbus novada teritorijā. Pie Dūmeņiem 

savesti  baļķi, kurus nākamajā mēnesī sazāģēs dēļos.  
Domē bija  ikgadējā tehniskā revīzija par Ceļu mērķdotācijas izlietojumu pagājušajā 2014. gadā. 

Kopumā veiktie darbi ir atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
  Jāpabeidz Sudrabu ielas tilta nostiprināšanas darbi un precīzāk jāklasificē padarītie darbi grāmatojot 

un precīzāk veicami ieraksti apsekošanas un darbu pieņemšanas žurnālos. 
 

Pielikumā: 23 lēmumi ar pielikumiem uz 45  lp.  
 

 

L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti 
 

Sēdi beidz plkst. 10.30 
 

 

Sēdi vadīja          L.Gintere 
 

 
Protokolēja           I.Lapsa 

 

 



  
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   
Jaunpils novadā 

 

2015.gada  26. martā Nr. 38                                                                  
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 Par  līdzfinansējumu jauna datortomogrāfa  iegādei  SIA „Tukuma slimnīca” 

 
Novada Dome 28.11.2014. saņēma  SIA „Tukuma slimnīca” valdes locekles Dzintras  Rabkevičas 

iesniegumu, reģ. Nr. 3-12/913 . SIA „Tukuma slimnīca” , pamatojoties uz 10.11.2014.  dibinātāju  
sanāksmes lēmumu, lūdz 2015. gada pašvaldības budžetā ieplānot finansējumu jauna datortomogrāfa 

iegādei.  

2007. gadā iegādātais  datortomogrāfs  Somatom Spirit ir pilnībā  fiziski un morāli nolietojies. 
Jaunpils novadam  pieder SIA „Tukuma slimnīca” 5% kapitāldaļas  

2014. gada 10. decembrī apvienotajā komiteju sēdē deputāti nolēma konceptuāli atbalstīt jauna 
datortomogrāfa iegādi SIA „Tukuma  slimnīca” un  jautājumu par nepieciešamo līdzfinansējumu, izskatīt pēc 

datortomogrāfa iepirkuma procedūras. 
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)  
 

 Pamatojoties uz SIA „Tukuma slimnīca” 16.03.2015. Iepirkumu procedūras „Datortomogrāfa iegāde” 

lēmumu, NOLEMJ: 
1. Finansēt  datortomogrāfa iegādi SIA „Tukuma slimnīca”, reģ. Nr. 40103233177, atbilstoši 

pašvaldības  5% kapitāldaļu  lielumam EUR 17 413,73 ( septiņpadsmit tūkstoši četri simti trīspadsmit tūkstoši 
euro un 73 euro centi   apmērā. 

2.   Grāmatvedības un finanšu nodaļai  uz aprīļa Finanšu komitejas sēdi sagatavot lēmuma projektu 
par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē , lēmuma 1. punktā minētā finansējuma nodrošināšanai.  

 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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 Par SIA „Tukuma slimnīca”  gada pārskatu 2014. gadam 

 

 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pants nosaka, ka 

“Publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek 
sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai 

apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot).”  
2015.gada 4.martā  dalībnieku sapulce apstiprināja SIA “Tukuma slimnīca” 2014.gada pārskats.  

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu 
un 66.panta pirmā daļas 1.punktu , NOLEMJ: 

pieņemt zināšanai SIA „Tukuma slimnīca” , reģ. Nr. 40103233177, juridiskā adrese Raudas iela 8, 
Tukums,   2014.gada darbības pārskatu. 
 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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 Par finansējumu Jaunpils  baznīcas  torņa  un jumta remontam 

 

[..] 

 

        Pamatojoties  uz Jaunpils Evanģēliski luteriskās  draudzes priekšnieka M. Ķergalvja iesniegumu, reģ.Nr. 
3-8/135 ,lai saglabātu  kultūrvēsturisko un māksliniecisko mantojumu nākamajām paaudzēm,    saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 5) punktu    NOLEMJ: 
1. Sniegt  atbalstu Jaunpils Evanģēliski luteriskai  draudzei valsts kultūras pieminekļa Jaunpils  

baznīcas jumta  remontā izlietotā finansējuma  atmaksai. 

2. Finansējumu EUR 1218,42 (viens tūkstotis divi simti astoņpadsmit euro 42 euro centi) apmērā 
piešķirt no pašvaldības rezerves fonda līdzekļiem. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Grāmatvedības un finanšu  nodaļa. 
 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par SIA „Jaunpils Pils” gada  pārskatu 2014. gadam 

 
 

1. Saskaņā ar  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 

66.panta pirmā daļas 1.punktu, 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 2014.gadam.  

2. Iepazīstoties un izvērtējot  SIA „Jaunpils Pils” gada pārskatu 2014. gadam , saskaņā ar Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 79. panta  (7) punktu,  valdes loceklei Kristīnei 

Liepiņai izmaksāt prēmiju vienas mēnešalgas apmērā no SIA „Jaunpils Pils” finanšu līdzekļiem. 

 
 
Gada pārskats glabājas Grāmatvedības un finanšu nodaļā 
 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par p/a „Jaunpils” struktūrvienību maksas pakalpojumiem 

 
1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 140 punkta g)apakšpunktu, Dome  NOLEMJ apstiprināt : 

1.1. P/a „Jaunpils” Jaunpils muzeja  bezmaksas  un maksas  pakalpojumus;   

      1.2. P/a „Jaunpils” bibliotēku maksas pakalpojumus. 
 

2. Grāmatvedības  un finanšu nodaļa,  saskaņā ar  grāmatvedības  regulējošiem tiesību aktiem  un 

grāmatvedības organizācijas dokumentiem, atbildīga par lēmuma  1. punktā  minēto maksas pakalpojumu 
iekasēšanu un uzskaiti.  

 
 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PA „Jaunpils” Jaunpils Muzejs 
Reģ. Nr. 900001569230 

 „Pils”, p/n Jaunpils, Jaunpils, Jaunpils nov., LV–3145, tālr. 63162128, 20223423 

 

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada Domes 

26.03.2015. sēdes lēmumu Nr. 42 

 

P/a „Jaunpils” 
 

JAUNPILS MUZEJA PAKALPOJUMI 
 

2015. gada 26. martā 

 
I. MUZEJA BEZMAKSAS PAKALPOJUMI 

 
Nodrošinot muzeja un muzeja krājuma pieejamību, muzejs sniedz šādus bezmaksas pakalpojumus: 

1. Muzeja bezmaksas apmeklējums ir noteikts  
1.1. Jaunpils pašvaldības un Jaunpils novadu biedrību viesiem; 

1.2. Jaunpils vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem, pirmskolas vecuma bērniem; 

1.3. ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem un invalīdiem, uzrādot apliecības; 
1.4. izstāžu atklāšanas laikā; 

1.5. cilvēkiem ar Jaunpils muzeja Goda karti; 
1.6. preses un mediju pārstāvjiem, uzrādot apliecību; 

1.7. Jaunpils novada pasākumu un svētku laikā – Muzeja nakts, Viduslaiku svētki, Leģendu nakts, 

Aerobikas festivāls, Jaungada karnevāls. 
2. Muzeja krājuma izmantošana [i] 

2.1. iespēja iepazīties ar tematisko, sistemātisko pamatakrājuma un palīgkrājuma kartotēku; 
2.2. pieeja Nacionālā krājuma kopkatalogam mājas lapā www.nmkk.lv;  

2.3. krājuma materiālu izmantošana zinātniski pētnieciskajam darbam; 
2.4. iespēja iepazīties ar krājuma neeksponētajiem priekšmetiem; 

2.5. novadnieku kartotēku (arī Jaunpils novada pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv), kultūrvēsturisko 

un ģeogrāfisko objektu kartotēku; 
2.6. uzziņu materiāla (aprakstu, rādītāju) pieejamību; 

2.7. muzeja darbinieku sagatavota mutiska konsultācija. 
 

II. MUZEJA MAKSAS PAKALPOJUMI 

 
Nodrošinot muzeja krājuma izmantošanu un pieejamību sabiedrībai, muzejs saskaņā ar Jaunpils novada 

domes apstiprinātu sarakstu, sniedz šādus pakalpojumus: 

Nr.p.k. Pakalpojums Izcenojumi (EUR) 

3. Individuālie apmeklētāji un apmeklētāji grupās 

3.1.  Ieejas maksa muzeja zālēs 

- pieaugušajiem 
- skolēniem un pensionāriem 

 

1.00 
0.50 

3.2. Ekskursijas vadība ekspozīcijās un izstādēs (grupai) muzeja 

darbinieku vadībā līdz 20 cilvēkiem 

5.00 (+1.00/0.50 no 

personas) 

3.3. Ekskursijas vadība ekspozīcijās un izstādēs (grupai) muzeja 

darbinieku vadībā virs 20 cilvēkiem 

10.00 (+1.00/0.50 no 

personas) 

3.4. Ekskursijas vadība ekspozīcijās un izstādēs (grupai) muzeja 
darbinieku vadībā svešvalodā   

20.00 (+1.00/0.50 no 
personas) 

3.5. Ekskursijas vadība pa novada teritoriju individuāli vai grupā 

(iepriekš piesakot) 

30.00 

3.6. Iepriekš izsludinātas lekcijas, sarīkojumi individuāliem 

apmeklētājiem 

Muzeja ieejas biļete 

3.7. Fotografēšana ekspozīcijās un izstādēs (par vienu 
fotoaparātu) 

1.50 

http://www.nmkk.lv/
http://www.jaunpils.lv/


3.8. Filmēšana ekspozīcijās un izstādēs (par vienu videokameru) 3.00 

4. Muzeja darbinieku pakalpojumi zinātniskajā un krājuma darbā 

4.1. Muzeja materiālu atlasīšana / 1 vienība 0.50 

4.2. Eksponātu vai materiālu filmēšana ekspozīcijas vai krājuma 

telpās. 

3.00 

4.3. Muzeja krājuma priekšmetu izsniegšana ārpus muzeja 

juridiskām personām (izņemot akreditētos muzejus) / par 1 
vienību 

10.00 

4.4. Muzeja darbinieka sagatavots rakstisks apraksts bez 

krājuma iepriekšējās izpētes 

5.00 

4.5. Muzeja darbinieka sagatavots rakstisks apraksts ar krājuma 
iepriekšējo izpēti un atsaucēm līdz 3.lpp. 

15.00 

4.6. Par muzeja izsniegto eksponātu vai materiālu savlaicīgu 
neatgriešanu / par 1 vienību par katru nokavēto dienu 

100 % priekšmeta vērtība 

5. Muzeja krājuma izmantošana [i] 

5.1. Publikācijām grāmatās, kalendāros utt. / par 1 vienību 

- materiāli līdz 20.gs. 
- materiāli līdz 1945.g. 

- materiāli pēc 1945.g. 

 

10.00 
5.00 

2.50 

6. Tehnikas izmantošana 

6.1. Projektors / 1 stunda  

6.2. Informācijas ieraksts: 

- CD matricā (muzeja matrica) 
- CD matricā (klienta matrica) vai USB Flash atmiņā 

 

2.00 
1.00 

6.3. Skenēšanas pakalpojumi: 

- teksts A4 lapa 
- attēls A4 lapa 

 

0.30 
0.60 

6.4. Datora izdrukas: 

- A4 formāts (1 lpp.) (melnbalta) 
- A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - teksts) 

- A4 formāts (50% no 1 lpp.) (krāsu - attēls) 
- A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - attēls) 

 

0.10 
0.50 

0.60 
1.00  

7. Telpu īre 

 Muzeja ekspozīcijas un izstāžu telpas fiziskām vai juridiskām 

personām vienreizēja pasākuma (seminārs, sapulce, 
prezentācija) rīkošanai 

30.00 pirmā stunda, katra 

nākamā 15.00 

8. Sankcijas 

8.1. Par muzeja krājuma priekšmetu fizisku bojāšanu 30.00 + restaurācijas 
izdevumi 

9. Grāmatas  

9.1. “Jaunpils muižas, muižiņas” 35.00  

9.2. M.Kovaļenko “Struteles pelēkie baroni” 15.00 

[i] – Atsauce uz muzeja krājuma materiāliem obligāta. 

Domei, pašvaldības iestādēm un pašvaldības  administratīvajā teritorijā reģistrētām  biedrībām  par muzeja 

telpu izmantošanu  pasākumiem ( izglītojošiem, prezentācijas,  apbalvošanas, vadības pieņemšanas  u.tml. ) , telpu 
īri neiekasē. 

 
 
P/a Jaunpils direktore         K.Liepiņa 
 
 
Muzeja  vadītāja           L.Rutka 
 
 
 
 
 



 
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
26.03.2015. sēdes lēmumu Nr. 42 

 

P/A „Jaunpils” 
 

BIBLIOTĒKU MAKSAS  PAKALPOJUMI 
 

2015. gada 26. martā 
 

PAKALPOJUMS FORMĀTS MAKSA (EUR) 
Kopēšana    

 A4 formāts (1 lpp.) (melnbalta) 0.07 

 A3 formāts (1 lpp.) (melnbalta) 0.14 
 A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - teksts) 0.36 
 A4 formāts (50% no 1 lpp.) (krāsu - 

attēls) 
0.50 

 A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - attēls) 1.00 
Izdruka    
 A4 formāts (1 lpp.) (melnbalta) 0.07 
 A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - teksts) 0.36 
 A4 formāts (50% no 1 lpp.) (krāsu - 

attēls) 
0.50 

 A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - attēls) 1.00 
 A3 formāts (1 lpp.) (melnbalta) 0.14 
 A3 formāts (1 lpp.) (krāsu) 3.00 
Dokumentu skenēšana   
 A4 formāts (1 vienība) 0.30 
Laminēšana   

 A4 formāts (1 lp.) 0.75 

 A3 formāts (1 lp.) 1.50 
Dokumentu iesiešana    
 A4 formāts līdz 50 lp. 0.85 
 A4 formāts no 51 līdz 100 lp. 1.45 
 A4 formāts 101 līdz 150 lp. 1.80 
 A4 formāts 151 līdz 200 lp. 2.15 
 A4 formāts 201 līdz 250 lp. 2.50 
 A4 formāts 251 līdz 300 lp. 2.85 

 
 
P/a Jaunpils direktore         K.Liepiņa 
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Par PSIA „Jaunpils KS” gada  pārskatu 2014. gadam 

 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu 

un 66.panta pirmā daļas 1.punktu  un  likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu NOLEMJ: 

Apstiprināt   PSIA „Jaunpils KS”, reģistrācijas Nr. LV 40003434765, juridiskā adrese „Ērģelnieki”, 
Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, gada pārskatu 2014.gadam. 

  
Pārskats glabājas Grāmatvedības un finanšu nodaļā 

 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Par SIA „Jaunpils KS” valdes locekļa Gunta Jubiņa  atkārtotu ievēlēšanu 
 
 

[..] 
  Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta trešo 

daļu valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem. Minētā likuma 37. panta ceturtās daļas 1. punkts noteic, 

ka minētā likuma 37. pantā noteikto atvasinātas publiskas personas valdes locekļu nominēšanas kārtību 
(izņemot otro daļu) nepiemēro, ja atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc valdes 

locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 79. panta otro, trešo un piekto daļu , NOLEMJ: 
1. Izvērtējot valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto, Gunti Jubiņu, personas kods [..], 

deklarētā dzīvesvieta [..] Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, ar 2015. gada 26. aprīli ievēlēt par SIA 

„Jaunpils KS”, reģ. Nr. 40003434765, juridiskā adrese "Ērģelnieki", Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145, 
valdes locekli uz 5 gadiem. 

2. SIA „Jaunpils KS valdes loceklim Guntim Jubiņam noteikt pirmā paraksta tiesības.  
3. Ar sabiedrības valdes locekli slēgt pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi. 

  

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Par  pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā PSIA „Jaunpils KS”” 

 

Saskaņā ar likumu  “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” no 01.01.2013. 5.panta otrās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka ja “publiska persona savu mantu 
nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas 

personas pakalpojumu sniegšanai”, tad aizliegums nodot publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā uz 
šo gadījumu neattiecas,  NOLEMJ: 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā, Jaunpils novada domes kapitālsabiedrībai PSIA “Jaunpils KS”, 

Jaunpils novada domei piederošos ūdensapgādes sistēmas, kanalizācijas un ūdeņu attīrīšanas sistēmas 
veidojošos pamatlīdzekļus, kas sastāv no ēkām, būvēm, iekārtām un zemes zem tām, ar kopējo atlikušo 

bilances vērtību EUR 1 343 926,94 apmērā saskaņā ar pievienot sarakstu.     
2. Nododamās mantas lietošanas mērķis ir nodrošināt Jaunpils novada iedzīvotājus, iestādes un 

teritorijā esošos uzņēmumus ar kvalitatīvu, normām atbilstošu dzeramo ūdeni un sniegt pakalpojumu 
kanalizācijas ūdeņu aizvadīšanai un to attīrīšanas nodrošināšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

3. Bezatlīdzības lietošanas termiņu iekārtām ēkām un būvēm  noteikt 5 gadi.  
4. Pēc mantas pieņemšanas un turpmāk visā bezatlīdzības mantas lietošanas termiņā PSIA ”Jaunpils 

KS” nodrošina attiecīgo pamatlīdzekļu uzturēšanu un sedz visus ar to saistītos izdevumus.     
 

Pielikumā : saraksts  uz 2 lp. 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



PIELIKUMS  

26.05.2015 

Domes sēdes Nr. 3 lēmumam Nr. 45 
 

 

PSIA “Jaunpils KS” pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo  
Jaunpils novada domei piederošo pamatlīdzekļu saraksts 

  
 

N.p.

k. 

Grāmatv. 

uzskaites 

kartiņas Nr. 

Objekta nosaukums Platība zemei 

ha 

Atlikusī bilances 

vērtība EUR uz 

01.01.2015. 

Bilances 

konta Nr. 

1. 20277 Attīrīšanas iekārtas Viesatas-
bioloģiskā attīrīšanas stacija 

 0.00 1218 

2. 20278 Attīrīšanas iekārtas Viesatas-

palīgēka 

 53.55 1218 

3. 20279 Attīrīšanas iekārtas Viesatas-

kompresoru ēka 

 306.47 1218 

4. 20280 Attīrīšanas iekārtas Viesatas-
palīgēka 

 133.80 1218 

5. 21020 Attīrīšanas iekārtas Viesatās-zeme 1.0000 704.32 1214 

6. 21184 Ūdens apgādes sistēma Viesatās  2381.02 1252 

7. 21185 Kanalizācijas sistēma ar 

attīrīšanas iekārtām Viesatās 

 1003.34 1252 

8. 21191 Viesatu ūdenssaimniecība  94981.19 1252 

9. 21192 Viesatu kanalizācijas sistēma  5222.91 1252 

10. 20315 Artēziskā aka Strutelē-zeme 0.0398 19.92 1214 

11. 21190 Artēziskā aka Strutelē-  11752.41 1252 

12. 20348 Ūdens atdzelžošanas iekārtas 
Saulē- zeme 

0.1103 45.53 1214 

13. 20350 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Saulē-zeme 

0.0953 64.03 1214 

14. 21187 Attīrīšanas iekārtas Saulē  61332.82 1252 

15. 21189 Atdzelžošanas iekārtas Saulē  97797.05 1252 

16. 20414 Jurģu kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises-zeme 

0.0900 204.89 1214 

17. 20417 Ūdens atdzelžošanas iekārtas 

Jurģos-zeme 

0.0975 49.80 1214 

18. 21181 Jurģu kanalizācijas notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises 

 49833.92 1252 

19. 21186 Atdzelžošanas stacija Jurģos  98165.05 1252 

20. 20443 Levestes kanalizācijas notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises-zeme  

0.0578 165.05 1214 

21. 20444 Ūdens atdzelžošanas iekārtas 

Levestē-zeme 

0.1240 88.22 1214 

22. 21179 Levestes kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

 66525.50 1252 

23. 21188 Atdzelžošanas stacija Levestē  98533.06 1252 

24. 20612 Darbnīcas artēziskā aka-zeme 0.4920 340.07 1214 

25. 20621 Centra kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšana-zeme 

0.4032 254.69 1214 

26. 20622 Centra kanalizācijas notekūdeņu 
attīrīšana-būve 

 837.57 1218 

27. 21183 Centra kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

 373217.73 1252 

28. 21182 Kanalizācijas sūkņu stacija  14254.71 1252 

29. 21180 Ūdens atdzelžošanas stacija   350312.08 1252 

30. 20623 Ūdens atdzelžošanas stacija - 0.3574 220.55 1214 



zeme 

31. 20624 Ūdens atdzelžošanas stacija -būve  2273.54 1218 

32. 20625 Kanalizācijas sūkņu stacija-zeme 0.0607 27.03 1214 

33. 20626 Kanalizācijas sūkņu stacija-būve  401.76 1218 

34. 20749 Centra ūdenstornis-zeme 0.4880 291.69 1214 

35. 20750 Ūdenstornis Līdumi-zeme 0.2980 207.74 1214 

36. 20751 Ūdenstornis Līdumi-sūkņu māja  122.28 1218 

37. 20754 Ūdenstornis Līdumi-ūdens 

atdzelžošnas stacijas ēka 

 122.28 1218 

38. 20755 Ūdenstornis Līdumi-artēziskā aka  2860.42 1218 

39. 20756 Ūdenstornis Līdumi-žogs  939.70 1218 

40. 20968 Dziļurbums Zītari  6171.80 1218 

41. 21000 Sūkņu māja Brandavās -zeme 1.2000 1707.45 1214 

  Kopā 4.914 1 343 926.94   

                                                          
 
Domes priekšsēdētāja          L.Gintere 
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2015.gada  26. martā Nr. 46                                                                  

Protokols   Nr.3                                                           

 
 

Par izmaiņām 25.02.2015. Domes sēdes lēmumā Nr.  lēmumā  Nr. 15 „Par atlīdzību 

privāto automašīnu lietotājiem” 

 

 



25.02.2015. Domes sēdes Nr. 2 lēmumā Nr. 15. „Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem”    izdarīt 

šādus grozījumus: 

 
1. No saraksta izslēgt:                                                                                      litri 

BUB   Ugunsdzēsības nodaļas vadītājs 40 

 

2. Praktiskās braukšanas instruktoru Jaunpils vsk. Aigaru Bubinski aizstāt ar Jāni  Meiri 

Jānis Meiris Praktiskās braukšanas instruktors Jaunpils vsk. 70 

 

1. Sarakstu papildināt ar : 

Baiba Rasa Sabiedrisko attiecību speciāliste 20  

 
  

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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2015.gada  26. martā Nr. 47                                                                  

Protokols   Nr.3 
                                                           

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Autobusa piegāde Jaunpils novada 

pašvaldībai” realizācijai 

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

ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek saņemti 

pašvaldības aizņēmumi, NOLEMJ: 

 



1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2015.gadā 

Jaunpils novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 53044,00 (piecdesmit trīs tūkstoši četrdesmit četri euro) 

uz 7 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi projekta „Autobusa piegāde Jaunpils novada 
pašvaldībai” realizācijai. 

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

4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2016.gada jūniju. 

5. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta 
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.  
 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 
 

LĒMUMS   
Jaunpils novadā 

 

2015.gada  26. martā Nr. 48                                                                  
Protokols   Nr.3                                                           

 
 

Par bezcerīgu debitora  parāda norakstīšanu 

 
Gatavojot 2014.gada domes pārskatu un izdarot debitoru parādu inventarizāciju, konstatēts, ka būtu 

lietderīgi norakstīt SIA „Forte” debitoru parādu pret Jaunpils novada domi EUR 28,20 (Divdesmit astoņi euro 
20 euro centi) apmērā. Nav zināms ne uzņēmuma reģistrācijas numurs, ne adrese, ne arī par kādiem 

pakalpojumiem radies parāds, tādēļ nav iespējams nosūtīt salīdzināšanas aktu. Minētais debitoru parāds 

Jaunpils novada domes grāmatvedībā ir reģistrēts vismaz no 2007.gada, bet līdz šim nav izdevies atrast 
attaisnojuma dokumentu šī parāda apliecinājumam. 

 

 



Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1486 ”Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu, NOLEMJ: 

1. Norakstīt SIA „Forte” debitoru parādu EUR 28,20 apmērā un samazināt izveidotos uzkrājumus 
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem EUR 22,57 apmērā, sakarā ar piedziņas neiespējamību. 

2. Minētās darbības attiecināt uz Jaunpils novada domes 2014.gada pārskatu. 
 
 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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2015.gada  26. martā Nr. 49                                                                  
Protokols   Nr.3                                                           

 

 

Par pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites 

 

 Pamatojoties uz Jaunpils novada domes 17.12.2014. RĪKOJUMU Nr.3-3/14 "Par 2014.gada slēguma 
inventarizāciju" tika izvērtēti domes grāmatvedības uzskaitē esošie pamatlīdzekļi.  

Tika konstatēts, ka vairākiem pamatlīdzekļiem atlikusī vērtība ir 0, tie ir pilnībā noamortizējušies un 
nav lietderīga to atjaunošana. 

 Pamatojoties uz 2014. gada slēguma inventarizāciju, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, 
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, NOLEMJ: 
 

 

 



Norakstīt no Jaunpils novada domes grāmatvedības uzskaites pamatlīdzekļus, kuri ir nolietojušies un 

kuru remonts vai atjaunošana nav finansiāli lietderīga 

 
Minētās darbības attiecināt uz domes 2014.gada pārskatu. 

 
 

Pielikumā: norakstāmo pamatlīdzekļu saraksts uz 1 lp. 
 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMS 
 26.03.2015. Domes sēdes lēmumam Nr. 49  

 
Norakstāmo pamatlīdzekļu saraksts 

 

1. Apkure katls AOGV-23, PL uzskaites kartiņas Nr.20124, inventāra Nr.143, bilances vērtība EUR 0.00 

(iegādes vērtība EUR 78.26, uzkrātais nolietojums EUR 78.26) 

2. Apkure katls AOGV-23, PL uzskaites kartiņas Nr.20125, inventāra Nr.144, bilances vērtība EUR 0.00 

(iegādes vērtība EUR 78.26, uzkrātais nolietojums EUR 78.26) 

3. Dators Credo Prescott 3.0 (policija), PL uzskaites kartiņas Nr.20204, inventāra Nr.33, bilances vērtība 

EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 978.71, uzkrātais nolietojums EUR 978.71) 

4. Dators (bāriņtiesa), PL uzskaites kartiņas Nr.20196, inventāra Nr.29, bilances vērtība EUR 0.00 

(iegādes vērtība EUR 490.88, uzkrātais nolietojums EUR 490.88) 

5. Dators C420 (attīstības nodaļa), PL uzskaites kartiņas Nr.20195, inventāra Nr.1238314, bilances 

vērtība EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 722.80, uzkrātais nolietojums EUR 722.80) 

6. Tintes printeris HP Deskjet 1280 A3 (Viesatu pagasta pārvalde), PL uzskaites kartiņas Nr.20191, 

inventāra Nr.4, bilances vērtība EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 304.49, uzkrātais nolietojums EUR 

304.49) 

7. Dators (grāmatvedība), PL uzskaites kartiņas Nr.20188, inventāra Nr.11, bilances vērtība EUR 0.00 

(iegādes vērtība EUR 490.88, uzkrātais nolietojums EUR 490.88) 

8. Printeris HP Laser Jet 1100 (grāmatvedība), PL uzskaites kartiņas Nr.20187, inventāra Nr.3, bilances 

vērtība EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 341.49, uzkrātais nolietojums EUR 341.49) 

9. Printeris HP Laser Jet 1100 (grāmatvedība), PL uzskaites kartiņas Nr.20186, inventāra Nr.10, 

bilances vērtība EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 358.55, uzkrātais nolietojums EUR 358.55) 



10. Portatīvais dators FCSO 15 (domes administrācija), PL uzskaites kartiņas Nr.20180, inventāra Nr.23, 

bilances vērtība EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 525.96, uzkrātais nolietojums EUR 525.96) 

11. Printeris HP DJ (pirmsskola), PL uzskaites kartiņas Nr.00165, inventāra Nr.130222, bilances vērtība 

EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 78.26, uzkrātais nolietojums EUR 78.26) 

12. Datorkomplekts (vidusskola), PL uzskaites kartiņas Nr.00129, inventāra Nr.130242, bilances vērtība 

EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 369.53, uzkrātais nolietojums EUR 369.53) 

13. Datorkomplekts (vidusskola), PL uzskaites kartiņas Nr.00128, inventāra nr.130243, bilances vērtība 

EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 362.42, uzkrātais nolietojums EUR 362.42) 

14. Dators Credo C2.0 (labiekārtošana), PL uzskaites kartiņas Nr.20177, inventāra Nr.35, bilances 

vērtība EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 616.76, uzkrātais nolietojums EUR 616.76) 

15. Skolas piebūves projekta dokumentācija (domes administrācija), PL uzskaites kartiņas Nr.20165, 

inventāra Nr.20165, bilances vērtība EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 30574.67, uzkrātais nolietojums 

EUR 30574.67) 

16. Boilers komb.n.200 l (Viesatu pagasta pārvalde), PL uzskaites kartiņas Nr.30079, inventāra 

Nr.30079, bilances vērtība EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 284.57, uzkrātais nolietojums EUR 

284.57) 
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2015.gada  26. martā Nr. 50                                                                  

Protokols   Nr.3                                                           
 

Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē 

 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 49.1 
punktu un Jaunpils novada domes 17.12.2014. RĪKOJUMU Nr.3-3/14 "Par 2014.gada slēguma 

inventarizāciju" tika veikta salīdzināšanas ar Valsts Zemes dienestu par Jaunpils novada domes bilancē 
uzskaitītajiem nekustamajiem īpašumiem. Salīdzināšanās rezultātā tika konstatēts, ka domes bilances kontā 

1213-Transporta būves ir reģistrēti pašvaldības ceļi un ielas(salīdzināti ar Latvijas Valsts ceļu reģistru), bet 

nav reģistrēta zeme zem ceļiem. Lai nodrošinātu visu pašvaldības aktīvu uzskaiti, Dome NOLEMJ: 
1. Iekļaut pašvaldības bilances kontā 1214-Zeme zem ēkām un būvēm līdz šim neuzskaitītus nekustamos 

īpašumus par kopējo summu EUR 166152,00 (Viens simts sešdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit divi 
euro). 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt katra zemes gabala uzskaiti pēc kadastra numura 

atsevišķā pamatlīdzekļu kartiņā. 
3. Minētās darbības attiecināt uz 2014. gada pārskatu. 

 

 



 

Pielikumā: saraksts uz 3 lp. 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIELIKUMS  

26.03.2015. Domes sēdes Lēmumam Nr. 50 

Zeme zem ceļiem 

     

Nosaukums kadastra nr. 
kadastra 

apzīmējums 

platība 

ha 
kadastrālā vērtība EUR 

Dzelmes-Saldenieki 90560020159 90560020159 0,7 980 

Auziņas-Dziras 90560020160 90560020160 0,6 840 

Ceļš uz Mazjurģiem 90560030139 90560030139 0,44 616 

Stūrīši-Rogas 90560030143 90560030143 0,7 980 

Stūrīši-Rogas 90560030143 90560060152 1,18 1652 

Stūrīši-Rogas 90560030143 90560070115 3,7 5180 

Sviļi-Jurģi 90560030144 90560030144 3,61 5054 

Sviļi-Jurģi 90560030144 90560060151 2,8 3920 

Struteles skola-Skāmesti 90560010060 90560010060 1,92 2688 

Stūri-Struteles skola 90560010076 90560010076 1,5 2100 

Stūri-Struteles skola 90560010076 90560030115 1,56 2184 

Struteles veikals-Induļi 90560010077 90560010077 2,2 3080 

Struteles veikals-Induļi 90560010077 90560020131 5,05 7070 

Struteles veikals-Vagas 90560020145 90560020145 0,14 196 

Ķimsīši-Veclauki 90560040061 90560030147 2,34 3276 

Ķimsīši-Veclauki 90560040061 90560040061 5 7000 

Ieviņa-Pilsciems 90560040067 90560040067 0,16 224 

Teikas-Dedziņi 90560050064 90560050064 3 4200 



Dravnieki-Brandavas 90560050100 90560050100 1,58 2212 

Pavāri-Pīlādži 90560050102 90560050102 1,4 1960 

Pavāri-Pīlādži 90560050102 90560080351 1,3 1820 

Uz Jurģu krejotavu 90560060109 90560060109 0,12 168 

Trīdiķi-Rauši 90560060153 90560060153 1,6 2240 

Leļi-Vizuļi 90560060154 90560060154 1,5 2100 

Ziedu iela 90560060156 90560060156 0,31 434 

Jurģu iela 90560060157 90560060157 0,4 560 

Lemeši-Leveste 90560070079 90560070079 1,7 2380 

Lemeši-Leveste 90560070079 90560070119 0,3 420 

Selgas-Kļavas 90560070117 90560070117 1,4 1960 

Leveste-Mežavoti 90560070126 90560070126 0,39 546 

Austrumu iela 90560080295 90560080295 0,5 700 

Liepu iela 90560080300 90560080300 0,51 714 

Ezera iela 90560080303 90560080303 0,35 490 

Sudrabu iela 90560080305 90560080323 0,1 140 

Sudrabu iela 90560080305 90560080375 1 1400 

Kalna iela 90560080307 90560080307 0,9 1260 

Putnu iela 90560080308 90560080308 0,43 602 

Putnu iela 90560080308 90560080317 0,2 280 

Mazā skolas iela 90560080309 90560080309 0,1 140 

Medulāji-Strautmaļi 90560080311 90560080311 1,2 1680 

Vīnakmeņu ceļš 90560080313 90560080313 0,26 364 

Mesteru iela 90560080316 90560080316 0,56 784 

Mednieku iela 90560080318 90560080318 0,2 280 

Arāju iela 90560080319 90560080319 0,1 140 

Barona iela 90560080320 90560080320 0,3 420 

Vēju iela 90560080321 90560080321 0,34 476 

Vēju iela 90560080321 90560080374 0,13 182 

Bebru iela 90560080322 90560080322 0,1 140 

Dzirnavu iela 90560080324 90560080324 0,14 196 

Baznīcas iela 90560080325 90560080325 0,4 560 

Baznīcas iela 90560080325 90560080330 0,1 140 

Baznīcas iela 90560080325 90560080331 0,3 420 

Ābeļu iela 90560080326 90560080326 0,46 644 

Ķiršu iela 90560080327 90560080327 0,1 140 

Ķiršu iela 90560080327 90560080328 0,14 196 

Zaļā iela 90560080329 90560080329 0,9 1260 

Skolas iela 90560080352 90560080352 0,1 140 

Ozolu iela 90560080353 90560080353 0,1 140 

Aizkalna iela 90560080354 90560080354 0,1 140 

Liepziedu iela 90560080355 90560080355 0,21 294 

Dārza iela 90560080356 90560080356 0,08 112 

Jaunā iela 90560080357 90560080357 0,22 308 

Kalnēji-Pļaviņas 90560090040 90560090040 2,4 3360 

Paijas 90560090045 90560090045 0,36 504 

Laukgaļi-Vecsēži-Apsaujas 90560100237 90560100237 6 8400 



Laukgaļi-Dravnieki 90560100240 90560050377 0,82 1148 

Laukgaļi-Dravnieki 90560100240 90560100240 2,97 4158 

Sparvas-Kaulaiņi 90560100241 90560100241 7,57 10598 

Amoliņu ceļš 90900010065 90900010065 0,7 490 

Pie Auriem 90900020329 90900020329 0,2 140 

Līvānu iela 90900020330 90900020330 0,08 56 

Grostu ceļš 90900020332 90900020332 1,5 1050 

Ziediņu ceļš 90900020336 90900020336 0,17 119 

Būru ceļš 90900020337 90900020337 1,38 966 

Imantiešu ceļš 90900020338 90900020338 0,97 679 

Vēžu kapu ceļš 90900020340 90900020340 0,63 441 

Ceļš uz Goldšteiniem 90900020375 90900020375 0,2 140 

Lagzdiņu ceļš 90900020376 90900020376 0,76 532 

Timotiņi-Dzirnieki 90560020181 90560020180 0,82 1148 

Brieži-Struteles veikals 90560020183 90560020182 0,5 700 

Bajāri 90560020185 90560020184 0,2 280 

Zutēni-Bērziņi-Mazkursnieki 90560030206 90560030205 3,2 4480 

Kraujas-Stabiņi 90560030208 90560030207 1,61 2254 

Ķimsīši-Straumēni 90560040087 90560040088 1,8 2520 

Ķimsīši-Straumēni 90560040087 90560080178 1,3 1820 

Saules-Mazkraučas 90560040090 90560040089 0,51 714 

Saule-Strautiņi 90560040092 90560040091 0,2 280 

Teikas-Padegas 90560050111 90560050084 0,7 980 

Vecvagares-izgāztuve 90560050113 90560050112 0,63 882 

Brandavas-Vilītes 90560050115 90560050114 3 4200 

Rogas-Kalniņi 90560060171 90560030204 1,2 1680 

Rogas-Kalniņi 90560060171 90560060172 2,9 4060 

Rogas-Cīruļi 90560060174 90560060173 2,04 2856 

Auzāji-Zīles 90560070137 90560070135 2,5 3500 

Auzāji-Mežavoti 90560070138 90560070136 2,2 3080 

Levestes iela 90560080373 90560080372 0,36 504 

Jaunpils-Teikas 90560080376 90560050039 3,29 4606 

Jaunpils-Teikas 90560080376 90560080305 2,16 3024 

Baltiņi-Mežvidi 90560100109 90560100107 2,2 3080 

Liesmiņas-Jaunsēži 90560100110 90560100108 1 1400 

Skalbes iela 90900020334 90900020334 0,8 560 

Bitšķēpu ceļš 90900020335 90900020333 2,13 1491 

Bitšķēpu ceļš 90900020335 90900020335 0,5 350 

 
  

123,69 166152 

 

Domes priekšsēdētāja        L.Gintere 
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 Par Nolikumu Nr. 4  „Par atklāto skiču ideju konkursu “Jaunpils novada administratīvās 

teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”” 

 

 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 27) punktu, NOLEMJ:  
Apstiprināt Nolikumu Nr. 4  „Par atklāto skiču ideju konkursu “Jaunpils novada administratīvās 

teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”” 
 

Pielikumā Nolikums uz 7 lp. 

 
 

Priekšsēdētāja (personīgais paraksts)       L.Gintere 
 

  
NORAKSTS PAREIZS 
Jaunpils novada Dome 

 

 



Kancelejas vadītāja          I.Lapsa 
Jaunpilī , 30.03.2015.  
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NOLIKUMS Nr. 4 

PAR ATKLĀTO SKIČU IDEJU KONKURSU 
“JAUNPILS NOVADA ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS CENTRA PUBLISKĀS ĀRTELPAS LABIEKĀRTOJUMA 

KONCEPCIJA UN RISINĀJUMI” 
 

Jaunpils novadā 
2015. gada 26. martā 

 

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: 
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 9 Jaunpils centra teritorijām (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.  

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 
1.2.punktā norādīto kontaktpersonu.  

8. Ieinteresētais dalībnieks var uzdot jautājumus par konkursu rakstiski Nolikuma 1.2.punktā noteiktajai 
kontaktpersonai, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Nolikuma 2.1.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 2.1.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.  

 

 
 

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 vai A1 formāta numurētām un ar devīzi apzīmētām planšetēm (skaits 

nav ierobežots), skiču aprakstošā daļa, orientējošs izmaksu aprēķins (vēlams), kā arī digitāli PDF vai JPG 
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 3.2. 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 L.Gintere  

Komisijas locekļi:  
29.2.  izpilddirektors P. Baranovskis  

29.3.  labiekārtošanas nodaļas vadītājs G.Leiburgs  

29.4.  deputāts V.Pavlovska 

29.5. deputāts K.Leimanis 

29.6.  deputāts R.Altenburgs 

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 četri no Komisijas locekļiem.  

 
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 700.- (septiņi simti euro);  

38.2. otrā vieta saņems EUR 300.- (trīs simti euro);  

38.3.  trešā vieta saņems EUR 250,- (divi simti euro).  
39.  Nolikuma punktā 38.  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 piecdesmit euro).  
 

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 

2.1.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 konkursa noteikumiem 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.  

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 digitālā veidā 

3. Topogrāfija digitālā veidā  

 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1.pielikums  

 
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 Junpils 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 ainavisko vērtību. Jānodrošina ceļa mērķi 
sasniegušu tūristu un novada iedzīvotāju vajadzības. 

4 Līvmaņa parks 
Iespējams, ka ainaviskais koncepts risināms stilistiski līdzīgs, kā 
Pils parkam, kā Pils parka "vizītkarte", fizisko aktivitāšu centrs 



5 
Jaunpils skola, 
stāvlaukums 

Jauns pievedceļa un stāvlaukuma risinājums ar iekļautu jauniešu 

aktivitāšu elementu un labiekārtojumu , vides klases un skolas 
ainaviskā koptēla risinājumi 

6 

Jaunpils centrs posmā 
no šosejas Biksti-
Tukums līdz Līvmaņa 
parkam 

Lielo zālienu, centra dīķa attīstības un izmantošanas 
perspektīvas, pasākumu afišu „stabu”,  un tirgus būdas 

iekļaušana ainavā, funkcionalitāte 

7 
Rūšu strauta peldvieta 
un saliņa 

Peldvietas labiekārtojums un saliņas izmantošanas un attīstības 

vīzija 

8 

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. 

9 
Apdzīvotas vietas  - 
Jaunpils robežzīmes 

Vienota dizaina Jaunpils robežzīmju labiekārtojuma skices, kas 

var iekļaut piemēram, soliteru, grupu vai aleju stādījumu. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vēlamie skiču projekta elementi:  

 
 

1. Pastaigu un tematiskie celiņu maršruti, segumu veidi, 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, Ziemassvētku, 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: 
 

1 Izpēte     



1.1. 

Jaunpils novada centra un detalizētās 

izpētes teritoriju (sk.plānu)  funkcionālā 

analīze (gājēju, velosipēdistu un transporta 
plūsma, virzieni, intensitāte un segumu 

piemērotības un kvalitātes analīze) 

Grafisks materiāls (plāns M 

1:500 ar rakstiskiem 
paskaidrojumiem un 

fotoattēliem) doc., pdf., dwg. 

1.2. 

Novada centra un detalizētās izpētes 

teritoriju apstādījumu analīze 

Grafisks materiāls (plāns M 

1:500 ar rakstiskiem 
paskaidrojumiem un 

fotoattēliem) doc., pdf., dwg. 

1.3. 

Novada centra un detalizētās izpētes 

teritoriju vides objektu un mazo 
arhitektūras formu analīze 

Grafisks materiāls (plāns M 

1:500 ar rakstiskiem 

paskaidrojumiem un 
fotoattēliem) doc., pdf., dwg. 

1.4. 

Novada centra un detalizētās izpētes 

teritoriju zonējuma analīze (esošo zonu 
identifikācija, apkātnes zonējums saistībā ar 

esošo / plānoto pilsētas teritorijas attīstības 
plānojumu) 

Grafisks materiāls (plāns M 

1:500 ar rakstiskiem 
paskaidrojumiem) doc., pdf., dwg. 

1.5. 

 
 

Analīze par novada centra un detalizētās 

izpētes teritoriju izmantošanu 
sociālekonomisko aktivitāšu realizācijai 

(piem., mākslas plenēri, pilsētas svētki, 
gadskārtu svētki, tradīciju un amatnieku 

prasmju demonstrējumi, ziemas aktivitātes 

u.c. ) 
 

 
 

Grafisks materiāls (plāns M 

1:500 ar rakstiskiem 
paskaidrojumiem) doc., pdf., dwg. 

 
2 Risinājumi     

2.1. 

Jaunpils novada centra  konceptuāls 

plāns skiču stadijā ar kompleksi risinātu 

teritorijas attīstības labiekārtojumu  

Grafisks materiāls (plāns M 
1:250-500 ar rakstiskiem 

paskaidrojumiem un 

vizualizācijām) doc., pdf., dwg. 

2.1.1. 

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

Grafisks materiāls (plāns M 

1:250-500 ar rakstiskiem 
paskaidrojumiem un 

vizualizācijām) doc., pdf., dwg. 

2.1.2. 

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

Grafisks materiāls (plāns M 

1:250-500 ar rakstiskiem 
paskaidrojumiem un 

vizualizācijām) doc., pdf., dwg. 



2.1.3. 

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 
1:250-500 ar rakstiskiem 

paskaidrojumiem un 
vizualizācijām) doc., pdf., dwg. 

2.1.4. 

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 
1:250-500 ar rakstiskiem 

paskaidrojumiem un 

vizualizācijām) doc., pdf., dwg. 
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 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Jožu darbnīcas” 

zemes vienības sadalei 

 

[..] 

Saskaņā 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, NOLEMJ:  

1. Atļaut SIA „Joži” izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jožu darbnīcas”, Jaunpilī, 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 008 0012 un platību 3,84 ha 

sadalīšanai divās daļās pēc klāt pievienota un būvvaldē apstiprināta plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala 
platība 0,5 ha, paliekošā „Jožu darbnīcas” zemes gabala platība 3,34 ha.  

2. Zemes ierīcības projekta izstrādei noteikt šādus nosacījumus : 

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

2.3. abiem zemes gabaliem nodrošināt piebraucamos ceļus; 
2.4. zemes ierīcības projektā saglabāt esošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un 

precizēt jaunos apgrūtinājumus; 

2.5. 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 
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 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Auči” zemes vienības  sadalei, 

nosaukuma nomaiņu 

 
[..] 

Saskaņā 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, NOLEMJ:  

 

 



1. Atļaut [..] izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Auči”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 

novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 001 0019 un platību 21,7 ha sadalīšanai divās daļās 

pēc klāt pievienota un būvvaldē apstiprināta plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala platība 6,7 ha, 
paliekošā „Auči” zemes gabala platība 15,0 ha.  

  2. Zemes ierīcības projekta izstrādei noteikt šādus nosacījumus : 
2.1. zemes ierīcības projektu izstrādāt sertificētai fiziskai vai juridiskai personai; 

2.2. zemes ierīcības projektu izstrādāt uz esošā uzmērītā zemes robežu plāna pamata; 

2.3. abiem zemes gabaliem nodrošināt piebraucamos ceļus; 
2.4. zemes ierīcības projektā saglabāt esošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un 

precizēt jaunos apgrūtinājumus; 
2.5. zemes ierīcības projektu saskaņot Jaunpils novada būvvaldē.  

3. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Auči” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 90560010020, 

platība 5,2 ha, atdalītajam zemes gabalam nomainīt nosaukumu no „Auči” uz „Jaunauči”. 
 

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 nekustamā īpašuma „Dekšņas” sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu 
 

[..] 

Saskaņā ar Kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.un 15.pantu, MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496. „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība”, NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dekšņas”, īpašuma kadastra nr.90560080002, kopējā platība 

19,9 ha, zemes gabalu ar zemes kadastra apzīmējumu 9056 008 0003 4,7 ha platībā. Atdalītajam zemes 
gabalam piešķirt nosaukumu „Apodziņi”, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 
2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dekšņas”, īpašuma kadastra nr.90560080002, kopējā platība 

19,9 ha, zemes gabalu ar zemes kadastra apzīmējumu 9056 008 0238 8,3 ha platībā. Atdalītajam zemes 

 



gabalam nomainīt nosaukumu no „Jaundekšņas” uz „Apodziņi”, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

3. No abiem atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 90560080003 (4,7 ha) un 
90560080238 (8,3ha) izveidot jaunu īpašumu „Apodziņi”, piešķirt jaunu īpašuma kadastra numuru, reģistrēt 

NĪVKRIS kā pastāvīgu īpašumu. 
4. Atlikušajam zemes gabalam ar zemes kadastra apzīmējumu 9056 008 0209 11,6 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.  

 
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 Nolikumu Nr.5 

„Par  lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisijas  darbību „ 

 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu, likuma Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos 30.1pantu, NOLEMJ: 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 

 

NOLIKUMS Nr. 5 
„PAR  LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMJU DARĪJUMU  

IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS  DARBĪBU”  
Jaunpils novadā 
2015. gada 26. martā 

 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu, likuma Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos 30.1pantu 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Jaunpils novada domes Lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisija  (turpmāk tekstā – 
„Komisija”) ir Jaunpils novada domes izveidota pastāvīga komisija, kuras kompetencē ietilps Jaunpils novada 

pašvaldības teritorijā ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzība atbilstoši likuma “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos” nosacījumiem.  

2. Komisija savā darbībā ievēro likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, likumu „Par 
pašvaldībām”, kā arī citus spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, Jaunpils novada domes 

(turpmāk tekstā – „Dome”) lēmumus, rīkojumus un šo nolikumu.  

3. Komisijas nolikumu apstiprina Dome.  
 

II.    KOMISIJAS UZDEVUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 
4. Komisijas galvenie uzdevumi: 

4.1. pārbaudīt, vai ir ievēroti likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta pirmās daļas un 

28.1 panta pirmās daļas nosacījumi; 
4.2. izvērtējot Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas datus un biedrības vai nodibinājuma 

apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi, pārbaudīt biedrību un nodibinājumu atbilstību likuma 
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta pirmās daļas 7. punkta nosacījumiem; 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=74241#p28


4.3. pārbaudīt vai ir ievēroti likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta nosacījumi 

attiecībā uz īpašumā iegūstamās lauksaimniecības zemes maksimālo platību, izmantojot Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas 
datus; 

4.4. atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, izvērtēt vai 
iegādājamās lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums ir zemāks par 60 ballēm, ja personas 

iesniegumā ir norādīts, ka zemes turpmākās izmantošanas mērķis ir zemes dzīļu izmantošana; 

4.5. izvērtējot iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju, pārbaudīt, vai ir 
ievēroti likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta „d” apakšpunkta vai 

2.punkta „d” un „e” apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz nodokļu nomaksu nerezidentiem un informāciju 
patiesā labuma guvējiem;  

4.6. izmantojot Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju, pārbaudīt, vai persona vismaz gadu 

pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi vienotos platības maksājumus, vai saņem tiešos maksājumus, ja šāda 
informācija norādīta iesniegumā, kā arī vai iegādājamā zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta 

vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem; 
4.7. informēt zemes pircēju, zemes pārdevēju un citas uzaicinātās personas par sēdes norises laiku 

un darba kārtības jautājumiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes; 
4.8. mēneša laikā, izņemot pirmpirkuma tiesīgajām personām, rakstveidā paziņot lēmumus par 

piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā ieinteresētajiem zemes pircējiem. 

Lēmumu izsniedz iesniedzējam, nosūtot lēmumu pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot iesniedzējam pret 
parakstu par lēmuma saņemšanu. 

1. Komisijas tiesības: 
5.1. desmit darbdienu laikā pēc rakstveida informācijas pieprasījuma saņemt lēmuma pieņemšanai 

nepieciešamo informāciju no valsts informācijas sistēmu pārziņiem; 

5.2. uzaicināt uz komisijas sēdi tiešās pārvaldes un citu institūciju pārstāvjus, pašvaldības 
amatpersonas un darbiniekus;  

5.3. pieprasīt iesniedzējam trīs darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas novērst konstatētās 
neprecizitātes iesniegtajā informācijā, papildināt iesniegto informāciju vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus, 

kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi; 
5.4. saņemt no novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, no novada pašvaldības iestāžu 

vadītājiem un to darbiniekiem nepieciešamos dokumentus, izziņas, citas ziņas un materiālus lēmumu 

pieņemšanai. 
6. Komisija ir atbildīga par šajā nolikumā un tiesību aktos noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi un likumības ievērošanu. 
7. Komisijai ir pienākums atstādināt no lēmuma pieņemšanas to komisijas locekli, kuram saskaņā ar 

likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” rodas interešu konflikts saistībā ar 

vērtējamo iesniegumu un kurš nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanā. 
 

III.  KOMISIJAS SASTĀVS 
8. Komisija tiek izveidota vismaz piecu locekļu sastāvā, kurus ievēl amatā un atbrīvo no amata ar Domes 

lēmumu. Komisijas darbības pārraudzību veic Domes priekšsēdētājs. 

9. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks, kurus ievēl no Komisijas locekļu vidus. 

10. Komisija izveidojama šādā sastāvā: 
 10.1. Komisijas priekšsēdētājs; 

 10.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 
 10.3. Komisijas locekļi; 

 10.4. Komisijas sekretārs, kuru no savas vidus ievēl Komisija. 

11. Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks: 
 11.1. organizē un vada Komisijas darbu; 

 11.2. nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību;  
 11.3. veic lietu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu līdz izskatīšanai Komisijā; 

 11.4. sagatavo jautājumus izskatīšanai Komisijas sēdē; 

 11.5. sasauc un vada Komisijas sēdes; 
 11.6. nosaka vai sadala Komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu izpildi; 

11.7. sagatavo informāciju un veic saraksti ar dažādām iestādēm un organizācijām par Komisijas 
kompetencē esošajiem jautājumiem. 

12. Komisijas sekretārs: 
 12.1. kārto Komisijas sēžu organizatoriskos jautājumus; 

 12.2. sagatavo darba kārtību un saskaņo to ar Komisijas priekšsēdētāju; 



12.3. raksta un noformē Komisijas sēžu protokolus; 

12.4. informē zemes pircēju, zemes pārdevēju un citas uzaicināmās personas par Komisijas sēdes 

norises laiku un darba kārtības jautājumiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes; 
12.5. kārto Komisijas dokumentāciju, veic Komisijas lietu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu pēc 

izskatīšanas Komisijā, nodod glabāšanai arhīvā; 
 12.6. veic citas darbības un uzdevumus, kurus uzdod Komisija priekšsēdētājs; 

12.7. Komisijas sekretāra prombūtnes laikā viņa pienākumus veic no Komisijas sēdē klātesošo 

Komisijas locekļu vidus ievēlēts Komisijas loceklis. 
 

IV. KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA 
13. Komisijas darbs tiek organizēts atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un tam 

pakārtoto normatīvo aktu prasībām. 

14. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Komisijas sēdes 
datumu, vietu, laiku un darba kārtību nosaka Komisijas priekšsēdētājs.  

15. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.  
16. Komisijas sēdē jautājumi tiek izskatīti atbilstoši sagatavotajai darba kārtībai. 

17. Par katru izskatīto jautājumu pieņem lēmumu, atklāti balsojot ar klātesošo Komisijas locekļu 
vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa 

prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss. 

18.  Komisija uz sēdi var uzaicināt citas personas, ja uzskata, ka nepieciešama papildus informācija 
un/vai paskaidrojumi jautājuma izskatīšanai. Par to izdarāms ieraksts Komisijas sēdes protokolā. 

19. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. Komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais 
viedoklis tiktu ierakstīts protokolā vai ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli. 

20. Komisijas sēžu un sanāksmju protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi klātesošie Komisijas 

locekļi un sekretārs.  
21. Komisijas sēdes protokolā ierakstāmas šādas ziņas: 

 21.1. Komisijas nosaukums, adrese; 
 21.2. sēdes norises vieta un datums; 

 21.3. sēdes vadītāja un Komisijas sekretāra vārds un uzvārds; 
 21.4. sēdes dalībnieku vārds un uzvārds; 

 21.5. sēdes darba kārtības jautājumi; 

 21.6. Komisijas lēmumi; 
     21.7. no Komisijas lēmuma atšķirīgi sēdes dalībnieku viedokļi, ja kāds sēdes dalībnieks to pieprasa; 

 21.8. citas ziņas (viedoklis). 
22. Komisijas lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā komisija 

noformē izziņas veidā un to paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā. 
V.    CITI JAUTĀJUMI 

    23. Komisijas locekļi par darbu Komisijā ir tiesīgi saņemt atlīdzību Domes noteiktajā kārtībā un apmērā. 
    24. Par visiem šajā nolikumā neatrunātajiem jautājumiem Komisija savā darbībā vadās no spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

   25. Komisijas darbu materiāltehniski nodrošina Jaunpils novada pašvaldība. 
   26. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

 
VI.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

27. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas  Domes sēdē  un ir spēkā līdz jauna 
nolikuma apstiprināšanai.  

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                             L.Gintere 
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 Par dalību projektā „PROTI un DARI!” 

 Pamatojoties uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 16.01.2015. vēstuli Nr. 6-1/7 par 
dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.punktu, 

Jaunatnes likuma 5. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, Jaunpils novada attīstības 

programmas (2012-2018) stratēģisko mērķi SM1 „Līdzdarbīga, nodrošināta, radoša un pozitīvi domājoša 
vietējā sabiedrība”, saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un 

nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” ietvaros Jaunpils novada 

pašvaldībai pieejamo finansējumu un iznākuma rādītāju kvotu: 

 2015. 

gadā 

2016. 

gadā 

2017. 

gadā 

2018. 

gadā 

Projektā 

kopā 

Sasniedzamā iznākuma rādītāja 
kvota vai projektā iesaistāmo 

mērķa grupas jauniešu skaits 
(jauniešu skaits) 

1 2 2 1 6 

Kopējais pieejamais finansējums 

(euro), tajā skaitā: 
1564,20 3128,40 3128,40 1564,20 9385,20 

mērķa grupas jauniešu profilēšanai 

pieejamais finansējums (euro) 
91,08 182,16 182,16 91,08 546,48 

mērķa grupas jauniešu individuālo 
pasākumu programmu īstenošanai 

(euro) 

1473,12 2946,24 2946,24 1473,12 8838,72 

  Pamatojoties uz iepriekš minēto, NOLEMJ:  
1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā „PROTI un DARI!”.  

 

 



2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanas 

procesu.  

3. Nodrošināt:  
3.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem:  

3.1.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas 
pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;  

3.1.2. projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā pašvaldībā; 

3.2. par projekta budžeta līdzekļiem:  
3.2.1. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi norādītā mērķa grupas jauniešu skaita iesaisti 

projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu divu līdz deviņu mēnešu garumā atbilstoši izstrādātajām 
mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām;  

3.2.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa grupas jauniešu 

mentoru) piesaisti;  
3.2.3. projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģiskos partnerus.  

4. Piedalīties projekta īstenošanā sākot ar 2015.gada 1.maiju 
5. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Jaunpils novada domes budžeta līdzekļiem.  

6. Atbildīgais par lēmuma 3.1. punktā norādīto aktivitāšu izpildi – Attīstības nodaļa 
Pielikumā: Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā uz 2 lp.  

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
 

PIELIKUMS  
26.03.2015. Domes sēdes lēmumam Nr. 56 

 
 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras  
2015.gada 16.janvāra vēstulei Nr.6-1/7 

Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā  

 

Informācija par pašvaldību 

Pašvaldības nosaukums: Jaunpils novada dome 

Kontaktpersona, kura būs 

atbildīga par projekta īstenošanu 
no pašvaldības puses 

(Vārds, uzvārds,  
amats) 

Vija Zīverte  

Attīstības nodaļas vadītāja 

Kontaktinformācija   (Adrese) „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

Kontaktinformācija    
(Tālrunis) 

+37163180960 

Kontaktinformācija  

(E-pasta adrese) 

vija.ziverte@jaunpils.lv 

Kad pašvaldība plāno 
iesaistīties projekta 

īstenošanā? (Atzīmējiet tikai 
vienu atbildi!) 

2015.gada 2.ceturksnī  

2015.gada 3.ceturksnī X 
2015.gada 4.ceturksnī  

2016.gadā                     

Informācija par mērķa grupas jauniešiem 

Mērķa grupas jauniešu 

kopējais skaits (atbilstoši valstī 
pieejamiem statistikas datiem, 

pašvaldību sociālo dienestu, 

stratēģisko partneru 
informācijai): 

Mērķu grupas jauniešu kopējais skaits balstoties pēc Jaunpils novada 

Sociālā dienesta datiem ir 10. Prioritāri šobrīd ir divi jaunieši.  



 

 
 

Sagatavoja V.Zīverte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mērķa grupas raksturojums: 
 

 

 

Pirmais puisis ir nepilnus 21 gadu jauns. Pagājušajā gadā absolvējis 
Tukuma vakarskolu. Uz doto brīdi nav ekonomiski aktīvs.  

Otram puisim janvāra mēnesī palika 18 gadi un nepabeidzis 9. klasi, 

pameta mācības.   

Mērķa grupas jauniešiem 

pieejamo atbalsta pasākumu 

īss apraksts (piemēram, kādas 
aktivitātes jau šobrīd īsteno 

pašvaldība?) 
 

 

Nodrošina informāciju par iespējām tālākizglītībai, nodrošina psihologa 

konsultācijas, nodrošina informāciju par iespējām iesaistīties pašvaldības 
kultūras iestāžu un biedrību aktivitātēs. 

 

Informācija par cilvēkresursiem 

Pašvaldībā esošo   
cilvēkresursu apraksts, kas 

varētu tikt iesaistīti projekta 
īstenošanā (projekta vadītājs, 

grāmatvede, sociālais 

darbinieks, jaunatnes lietu 
specialists vai cits): 

 

Projekta īstenošanā tiks iesaistīti pašvaldības darbinieki - projekta 
vadītājs, programmas vadītājs, grāmatvede, sociālais darbinieks 

darbam ar ģimenēm un bērniem, jaunatnes lietu speciālists. 

Nepieciešamo cilvēkresursu 
apraksts, kas varētu tikt 

iesaistīti projekta īstenošanā 
(programmas vadītājs, 

mentors un citi, ja 
nepieciešams): 

 

 

Nepieciešams piesaistīt projekta īstenošanai mentoru, kā arī karjeras 
speciālistu, psihologu.  

Informācija par stratēģiskajiem partneriem 

Kādus  stratēģiskos partnerus 

pašvaldība plāno piesaistīt 

projektā plānoto darbību 
īstenošanai? 

 
 

PA „Jaunpils”, t.i. kultūras nams, bibliotēka, muzejs 

Jaunpils novada biedrības 

Jaunpils vidusskola 

Kāda ir šo stratēģisko 

partneru loma darbā ar 
mērķa grupas jauniešiem 

pašvaldībā? 

 
 

PA „Jaunpils”, t.i. kultūras nams, bibliotēka, muzejs – informācija par 

iespējām iesaistīties interešu pulciņos, struktūrvienību organizētos 
pasākumos – gan kā dalībniekam, gan kā brīvprātīgajam pasākumu 

organizēšanā 

Jaunpils novada biedrības – piedalīšanās biedrību aktivitātēs, gan arī 
kā brīvprātīgajam aktivitāšu organizēšanā 

Jaunpils vidusskola – konsultācijas par tālākas izglītības iespējām, 
konsultācijas konkrētos mācību priekšmetos 
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 Par pašvaldības tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto  kultūraugu  audzēšanai 

 
[..] 

 

Pamatojoties uz 23.02.2015. saņēma VARAM  vēstuli, reģ. Nr. 3-8/147,    saskaņā ar ģenētiski  
modificēto organismu aprites likumu , NOLEMJ: 

1. Uzsākt procedūru, kas saistīta ar  aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpils 
pašvaldības  administratīvajā teritorijā . 

            2. Paziņojumu par nodomu noteikt ģenētiski modificēto kultūraugu  audzēšanas  aizliegumu publicēt 
pašvaldības  laikrakstā „Jaunpils Vēstis” un Domes  mājaslapā www.jaunpils.lv  

           3. Informāciju par lēmuma 2. punktā minēto paziņojumu nosūtīt Zemkopības ministrijai un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

2. 2.  
 

4. Pēc sabiedrības viedokļu apkopošanas un izvērtēšanas,  pieņemt  attiecīgu lēmumu. 
 
 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par priekšsēdētājas L.Ginteres  dalību ES  Reģionu komitejā  un priekšsēdētāja vietnieces   

deleģēšanu rīkojumu parakstīšanai  

 

1. Saskaņā ar   MK rīkojumu NR. 819  „Par Latvijas Republikas  kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības 

reģionu komitejā”   Jaunpils novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri deleģēt   ES Reģionu komitejas 
darbībā  laika posmā no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim .  

 2. Domes priekšsēdētājas vietnieci Daci Adiņu  deleģēt rīkojumu parakstīšanai par priekšsēdētājas 
Ligitas Ginteres komandējumiem , saskaņā ar  MK rīkojumu Nr. 819  „Par Latvijas Republikas  kandidatūrām 

dalībai Eiropas Savienības reģionu komitejā”    un citiem  komandējumiem, kuriem nav nepieciešams  

pašvaldības finansējums. 
 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par  deputāta Aigara Jakovela pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

 
1. Pamatojoties uz  Domes deputāta A.Jakovela  26.03.2015.  personīgo iesniegumu, reģ. Nr. 3-

7/288,  par deputāta statusa pilnvaru izbeigšanu,  saskaņā ar Republikas pilsētas  domes un domes deputāta 

statusa likuma 3. panta 10 punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad 
dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos , NOLEMJ: 

1. Aigaram  Jakovelam ( vēlētāju apvienība „Mūsu novads”) izbeigt  deputāta pilnvaras pirms 

termiņa  ar 2015.gada 27.martu.   
2.  Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas  instrukciju „Par kārtību, kādā nosakāms deputāta 

kandidāts bijušā deputāta vietā”, uzdot Jaunpils  vēlēšanu komisijai , noteikt nākamo  deputāta kandidātu. 

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par izmaiņām domes komiteju un komisiju sastāvā 

L.Gintere 

 

 Pamatojoties uz Jaunpils novada Domes lēmumu Nr. 60 Par  deputāta Aigara Jakovela pilnvaru 
izbeigšanu pirms termiņa, izdarīt izmaiņas Jaunpils  novada Domes  komiteju un komisiju sastāvā 

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

1.1. Aigaru Jakovelu atbrīvot  no darba  pienākumu  pildīšanas  Attīstības komitejā 

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

grozījumus: 
 2.1. Aigaru Jakovelu atbrīvot no pienākumu pildīšanas Iepirkumu komisijā un  Nekustamo 

īpašumu izsoles komisijā. 

 
 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


