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DOMES SĒDE 

Jaunpils novadā 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                                         Nr.6                                                           

 
 

SĒDE SASAUKTA: 2014. gada 26. jūnijā plkst. 9.00 
SĒDI SĀK : 2014.gada  26. jūnijā plkst.  9.00 

SĒDI VADA: Domes  priekšsēdētāja Ligita Gintere 

SĒDĒ PIEDALĀS: 
deputāti: Dace Adiņa,  Velga Pavlovska, Raivo Altenburgs, Raivis Pranis,  Aigars Jakovels, Ēriks Strautiņš, 

Jānis Krūmiņš 
darbinieki:  izpilddirektors Pēteris Baranovskis,   galvenā grāmatvede Agija Līvmane, juridiskais konsultants 

Juris Valters,  Sociālā dienesta  vadītāja Inita Lapiņa, nodokļu administratore Ilze Zorika, Viesatu pārvaldes 

vadītāja Vita Petrova, Muzeja vadītāja Ligija Rutka, jaunatnes lietu speciālists Andris Prikazs  
SĒDĒ NEPIEDALĀS:  Kaspars Leimanis /pamatdarba dēļ  

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
 

DARBA KĀRTĪBĀ 
1. Par Jaunpils vidusskolas piecgadīgo un sešgadīgo grupu darba laika pagarināšanu 

2. Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā 

3. Par  iestāšanos Biedrībā  “Latvijas Tautas sporta asociācija” (LTSA) 
4. Par Saistošo noteikumu  Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. Gada 24. Oktobra  Saistošajos noteikumos  Nr. 11 

„Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” galīgo redakciju 
5. Par  Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 

maznodrošinātām personām Jaunpils novadā” 

6. Par Domes priekšsēdētāja Ligitas Ginteres atvaļinājumu 
7. Par publisko gada pārskatu 

8. Par līdzfinansējumu Biedrības RAC „Rata” projektam „Jaunpils novada dabas vērtību apzināšana un 
iekļaušana attīstības plānošanā”  

9. Par platību precizēšanu un statusa piešķiršanu 
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam [..]  

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam [..] zemes vienības sadalei 

12. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu 
13. Par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas nekustamajam īpašumam [..] 

14. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam ”Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” 
15. Par [..]  iesniegumu – par atbrīvošanu no zemes nomas  un nekustamā īpašuma nodokļa maksas  

16. Informatīvie jautājumi 

 
L.Gintere ierosina darba kārtību papildināt ar papildus jautājumiem: Par  Saistošo noteikumu Nr. 8 „Par 

kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” galīgo redakciju un par 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”. 

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

nav, atturas nav, Dome NOLEMJ: Apstiprināt  sekojošu Domes sēdes darba kārtību: 
 

 

 



1. Par Jaunpils vidusskolas piecgadīgo un sešgadīgo grupu darba laika pagarināšanu 

2. Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā 

3. Par  iestāšanos Biedrībā  “Latvijas Tautas sporta asociācija” (LTSA) 
4. Par Saistošo noteikumu  Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos  Nr. 11 

„Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” galīgo redakciju 
5. Par  Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 

maznodrošinātām personām Jaunpils novadā” 

6. Par Domes priekšsēdētāja Ligitas Ginteres atvaļinājumu 
7. Par publisko gada pārskatu 

8. Par līdzfinansējumu Biedrības RAC „Rata” projektam „Jaunpils novada dabas vērtību apzināšana un 
iekļaušana attīstības plānošanā”  

9. Par platību precizēšanu un statusa piešķiršanu 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam [..]  
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam [..] zemes vienības sadalei 

12. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu 
13. Par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas nekustamajam īpašumam 

„Skujumuiža” 
14. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam ”Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” 

15. Par [..] iesniegumu – par atbrīvošanu no zemes nomas  un nekustamā īpašuma nodokļa maksas  

16. Par  Saistošo noteikumu Nr. 8 „Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 
maznodrošinātu” galīgo redakciju 

17. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 

18.  Informatīvie jautājumi 

 

1. Par Jaunpils vidusskolas piecgadīgo un sešgadīgo grupu darba laika pagarināšanu 

L.Gintere 

Jautājums  izskatīts 04.06.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā un 18 06.2014. Finanšu 
komitejā 

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

A.Jakovels) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ: 
 Apstiprināt  lēmuma Nr. 89 „  Par Jaunpils vidusskolas piecgadīgo un sešgadīgo grupu darba laika 

pagarināšanu” projektu. 
 

Ierodas deputāts J.Krūmiņš 
 

 2.  Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā 

L.Rutka 

Jautājums  izskatīts 04.06.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā un 18 06.2014. Finanšu 
komitejā 

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

A.Jakovels, J. Krūmiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.90 „Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā” projektu. 

 
Ierodas deputāts Ē.Strautiņš 

 

3. Par  iestāšanos Biedrībā  “Latvijas Tautas sporta asociācija” (LTSA) 

A.Prikazs 
Jautājums  izskatīts 04.06.2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā un 18 06.2014. Finanšu 
komitejā 

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

A.Jakovels, J. Krūmiņš, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.91 „Par  iestāšanos Biedrībā  “Latvijas Tautas sporta asociācija” (LTSA)” 

projektu. 

 
 

4. Par Saistošo noteikumu  Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos 
noteikumos  Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 

galīgo redakciju 



J.Valters 

Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.92  „Par Saistošo noteikumu  Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  
Saistošajos noteikumos  Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 

galīgo redakciju” projektu. 

 
 5. Par  Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība maznodrošinātām personām Jaunpils novadā” 

I.Zorika 
Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 

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

A.Jakovels, J. Krūmiņš, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr.93 „  Par  Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas kārtība maznodrošinātām personām Jaunpils novadā” projektu. 
 

6. Par Domes priekšsēdētāja Ligitas Ginteres atvaļinājumu 

D.Adiņa 

Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 

A.Jakovels, J. Krūmiņš, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr. 94 „Par Domes priekšsēdētāja Ligitas Ginteres atvaļinājumu” projektu. 

 
7. Par publisko gada pārskatu 

L.Gintere 
Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 
A.Jakovels, J. Krūmiņš, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ:  

Apstiprināt  lēmuma Nr. 95 „Par publisko gada pārskatu” projektu. 

 
8. Par līdzfinansējumu Biedrības RAC „Rats” projektam „Jaunpils novada dabas vērtību 

apzināšana un iekļaušana attīstības plānošanā” 

L.Gintere 
Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 
Debatēs A.Jakovels 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 
A.Jakovels, J. Krūmiņš, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr. 96 „Par līdzfinansējumu Biedrības RAC „„Rata” projektam „Jaunpils novada 
dabas vērtību apzināšana un iekļaušana attīstības plānošanā” projektu. 

 

9. Par platību precizēšanu un statusa piešķiršanu 

Z.Mielava 
Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 
A.Jakovels, J. Krūmiņš, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  lēmuma Nr. 97 „  Par platību precizēšanu un statusa piešķiršanu  ” projektu. 

  

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam [..] 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr. 98  „  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
[..]  projektu. 

  
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

nekustamajam īpašumam [..] zemes vienības sadalei 

Z.Mielava 



Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 

A.Jakovels, J. Krūmiņš, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr. 99 „  Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam [..] 

zemes vienības sadalei”  projektu. 
  

 

12. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.100 „Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu ”  
projektu. 

  
 

13. Par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas  

nekustamajam īpašuma „Skujumuiža” 

Z.Mielava 
Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 
A.Jakovels, J. Krūmiņš, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt   lēmuma Nr. 101 „  Par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas 

nekustamajam īpašuma „Skujumuiža”   projektu. 
  

14. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam  

 „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R. Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr. 102 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam  
„Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi””  projektu. 

  

15. Par [..]  iesniegumu – par atbrīvošanu no zemes nomas  un  

nekustamā īpašuma nodokļa maksas 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts  18 06.2014. Finanšu komitejā 
Debatēs R.Altenburgs, Ē.Strautiņš, V.Pavlovska, A.Jakovels 

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

A.Jakovels, J. Krūmiņš) , pret nav, 1 balsij atturoties (Ē.Strautiņš), Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt  lēmuma Nr.103 „Par [..]  iesniegumu – par atbrīvošanu no zemes nomas  un nekustamā 

īpašuma nodokļa maksas” projektu. 
  

16. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu 

I.Lapiņa 
Jautājums izskatīts 29.05.2014. Domes sēdē 

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

A.Jakovels, J. Krūmiņš, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma  Nr. 104 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par kārtību, kādā ģimene vai 

atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”, galīgo redakciju. 
 

 

 
 

17. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  

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

A.Līvmane 



 

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

A.Jakovels, J. Krūmiņš, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma  Nr. 105 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par grozījumiem 2014. gada 30. 

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

18. Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektora informācija par paveikto starp Domes sēdēm: 
- pabeigti skolas siltināšanas darbi, un parakstīts pieņemšanas- nodošanas akts; 

- pabeigti centra meliorācijas darbi; 
- turpinās skolas iekštelpu remonta darbi; 

- turpinās iepirkums Rūšu strauta meliorācijas projekta izstrādei;  

- atjaunots segums gājēju celiņam gar Pils ielu; 
- turpinās apkārtnes sakopšana un zāles pļaušana novada teritorijā; 

- uzsākts asfalta seguma ceļu sabrukušo vietu (bedrīšu) atjaunošanas darbs; 
- piedalījos semināra braucienā  Somijā un Zviedrijā.  

 

 
L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti 

Sēdi beidz plkst. 10.30 
 

 
Paraksti: 

 

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 Nr. 89 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                                Nr.6, 1.p.                                                            
 

 

Par Jaunpils vidusskolas piecgadīgo un sešgadīgo grupu darba laika pagarināšanu 

 
Pamatojoties uz PII „Zemenīte” vecāku 02.06.2014. iesniegumu, reģ. Nr. 3-11/446, saskaņā ar 

18.06.2014. Finanšu komitejas lēmumu: 
1. Konceptuāli atbalstīt  ar 2014. gada  1 septembri, mācību gada periodā, pagarināt 

piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu  grupu darba laiku .  

2. Par nepieciešamo finansējumu, kas saistīts ar  darba laika pagarināšanu , lemt septembra 
Finanšu komitejas sēdē. 

 
 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 

             

        
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 

 

LĒMUMS Nr. 90 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                                Nr.6, 2.p.                                                            
 

 

  Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā 

 
Pamatojoties uz AS "Lauku Avīze" piedāvājumu, Latvijas valsts simtgadi gaidot un atbalstot 

Latvijas novadu centienus savu novada vēstures izpētē un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā un 
popularizēšanā, NOLEMJ: 

1. Piedalīties AS „Lauku avīze” projektā grāmatas "Latvijas novadu dārgumi" veidošanā. 

2. Finansiāli atbalstīt grāmatas "Latvijas novadu dārgumi" izdošanu,  nepieciešamo finansējumu  
EUR 150,00 ( viens simts piecdesmit euro ) apmērā,  apmaksāt  no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Par relikviju aprakstu sagatavošanu atbildīga p/a „Jaunpils” Jaunpils muzeja vadītāja Ligija 
Rutka. 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 

             
     

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
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LĒMUMS Nr. 91 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                                Nr.6, 3.p.                                                            
 
 

 Par  iestāšanos Biedrībā  “Latvijas Tautas sporta asociācija” (LTSA) 

 

Lai sekmētu tautas sporta attīstību Jaunpils novadā, rastu iespējas katram iedzīvotājam nodarboties ar 

fiziskām aktivitātēm un  veicinātu izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienas dzīvē, NOLEMJ: 
1. Iestāties Biedrībā “Latvijas Tautas sporta asociācija” (LTSA). 

2. Biedra naudu, saskaņā ar LTSA valdes lēmumu, finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
3. Par atbildīgo personu sadarbībai ar Biedrību “Latvijas Tautas sporta asociācija” nozīmēt  Jaunatnes 

lietu speciālistu Andri Prikazu.  
 
 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 92 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                                Nr.6, 4.p.                                                            
 

 
Par Saistošo noteikumu  Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos 

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

galīgo redakciju 

 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43. panta  trešo daļu un  04.08.2009. MK noteikumi Nr.872 

"Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu 

tīkla maršrutos" 12. punktu, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 6 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos 

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

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

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 

5. Par lēmuma izpildi atbildīga Kancelejas vadītāja I. Lapsa. 
 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6 

„Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos  
Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 

 
 

Jaunpils novadā 

2014. gada  26. jūnijā 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43 panta trešo daļu un  04.08.2009. MK noteikumi Nr.872 
"Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu 
tīkla maršrutos" 12. punktu 

 
 

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

Noteikumu 1.2. punktu izteikt   jaunā redakcijā: 
bērniem, kuri pamatizglītību vai vidējo izglītību iegūst Jaunpils vidusskolā un interešu izglītību 

(mūzikas, mākslas, sporta u.c ) apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās teritorijas izglītības iestāžu 

reģistrā reģistrētās izglītības iestādēs vai pie personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmusi 
licenci interešu izglītības programmas īstenošanai. 
 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 6 

 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos  
Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 

 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 
pamatojums 

  Grozījumi ir nepieciešami, lai precizētu  personu loku, kuras ir tiesīgas 

saņemt transporta kompensāciju  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
 

Tiek noteikts, ka transporta kompensācijas par braukšanas izdevumiem 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, 
kas saistīti ar braucienu sabiedriskajā transportlīdzeklī , un interešu izglītības 

(mūzikas, mākslas, sporta u.c.) apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās 
teritorijas izglītības iestāžu reģistrā reģistrētās izglītības iestādēs vai pie 

personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmusi licenci interešu 
izglītības programmas īstenošanai;”    

 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Būtiski  neietekmēs pašvaldības budžetu.  
 

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

 Neietekmē  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Grozījumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 

Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana 
Jaunpils novada iedzīvotāju labā; 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav.   

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 

 

LĒMUMS Nr. 93 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                                Nr.6, 5.p.                                                            
 

 
 Par  Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība maznodrošinātām personām Jaunpils novadā” 

 

Saskaņā ar likumu ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas  3.punktu un LR likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošo noteikumus Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtība maznodrošinātām personām Jaunpils novadā” projektu. 
2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc parakstīšanas  nosūtīt VARAM. 

3.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas  laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. 
4.  Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 

5.  Par lēmuma izpildi atbildīga Kancelejas vadītāja I. Lapsa. 
 
 
Priekšsēdētāja           L.Gintere
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām 
personām Jaunpils novadā 

 

Jaunpils novadā 
2014. gada  26. jūnijā 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas  3.punktu un LR likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu 
 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus (turpmāk – „Nodokļa atvieglojumi”) nodokļa maksātājiem - maznodrošinātām ģimenēm un 
maznodrošinātām personām (turpmāk tekstā – „maznodrošinātas personas) par Jaunpils novada 

administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu. 
 

2. Nodokļa atvieglojumu piešķir, ja maznodrošinātā persona atbilst maznodrošinātas personas statusam 
saskaņā ar Jaunpils novada Sociālā dienesta lēmumu. 

 

II. NODOKĻA ATVIEGLOJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN APMĒRI 
3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā 

īpašuma nodokļa summas konkrētajam nodokļa objektam, atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai.  
 

4. Maznodrošinātai personai Nodokļa atvieglojums tiek piemērots par nekustamo īpašumu - zemi un 

dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, 
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru 

funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un 
saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. 

 
5. Maznodrošinātām personām nodokļa atvieglojumu piešķir 90 % apmērā no aprēķinātā nodokļa apmēra 

par periodu, kurā persona atbilst maznodrošinātās personas statusam saskaņā ar Jaunpils novada Sociālā 

dienesta lēmumu. 
 

6. Ja personai ar Jaunpils novada Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātām personām statuss, 
tad  tiek anulēts piešķirtais nodokļa atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātas personas statusa 

anulēšanas. 

 
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

7. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā. 
 

 

Priekšsēdētāja           L. Gintere 
 

 
 

 
 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 10   "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtību maznodrošinātām personām " 
 

Paskaidrojumu 
raksta sadaļas 

Informācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka savu funkciju 
izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos 

noteikumus.  

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtā daļa paredz, ka 
pašvaldība var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25%; 50%; 70% vai 90% 
apmērā. 

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmās daļas (11)apakšpunkts 
paredz, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā 

ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu. Trūcīgām 

personām 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām 
personām - līdz 90% no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa 

maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā 
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem, t.i., vienģimenes un 

divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, 

vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru 
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas 

saimnieciskās darbības veikšanai. 

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Lai mazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu nodokļa maksātājiem, saistošie 

noteikumi paredz, ka nodokļa atvieglojumus piemēros par īpašumu, (par zemi un 
ēkām), nodokļa maksātājiem, kuriem ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas 

personas vai maznodrošinātas personas statuss. Trūcīgām personām paredzēti 

atvieglojumi likumā 90% apmērā, maznodrošinātām personām paredzēti 
atvieglojumi saistošajos noteikumos 90 % apmērā.  

3. Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piemēroti tikai par to periodu, kurā 
nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas  statusam.  

4. Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav. 

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 

Nosūtīt Jaunpils novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 10  "Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām " 

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

Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās saņems no Sociālā dienesta informāciju par 

personām, kurām ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas 
statuss, un periodiem, uz kuriem piešķirts šis statuss. 

Pēc informācijas saņemšanas tiks pieņemti lēmumi par atvieglojumu piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un veikti nekustamā īpašuma nodokļa 

pārrēķini. Nodokļa maksātājiem pašiem Jaunpils domē iesniegumi par atvieglojumu 

piemērošanu nav jāiesniedz. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

Priekšsēdētāja           L. Gintere 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p14
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913#p5
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913#p5
http://www.jaunpils.lv/
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LĒMUMS Nr. 94 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                                Nr.6, 6.p.                                                            
 

 

 Par Domes priekšsēdētāja Ligitas Ginteres atvaļinājumu 

 
Pamatojoties uz L.Ginteres iesniegumu reģ. Nr.3-11/465, saskaņā ar  Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.  panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām 
piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, 

13.02.2013. Nolikuma Nr. 1  „Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieka atlīdzību ” 

16.punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam  Dome  piešķir un apmaksā ikgadēju atvaļinājumu, kura 
ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas un papildatvaļinājumu 10 (desmit ) darba 

dienas par darbu komitejās, komisijās un deputāta pienākumu pildīšanu un    17. punktu, kas nosaka kārtību  
par atvaļinājuma pabalsta izmaksu, NOLEMJ:  

1. Piešķirt Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 
četras kalendāra nedēļas no 2014.gada 7. jūlija līdz 2013.gada 3. augustam    par nostrādāto laika periodu 

no  2013. gada 2. septembra   līdz 2014. gada 2. septembrim  un apmaksātu papildatvaļinājumu  10 

(desmit) darba dienas no 2014.  
gada  22. oktobra  līdz 2014.gada 4. novembrim . 

2. Domes priekšsēdētājai  L.Ginterei izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas. 
 
 
Priekšsēdētāja           L.Gintere
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LĒMUMS Nr. 95 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                                Nr.6, 7.p.                                                            
 

 

Par publisko gada pārskatu 

 
Saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” 72. pantu, kurš paredz , ka pašvaldībai jānodrošina publiskā 

pārskata sagatavošana un ziņojuma  publicēšanu, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Jaunpils novada Domes 2013. gada publisko pārskatu. 

2. Laikrakstā “Jaunpils vēstis” publicēt ziņojumu par Jaunpils  novada Domes 2013. gada publiskā 

pārskata publicēšanu un pieejamību. 
        3. Nodrošināt publiskā  pārskata pieejamību novada Domē .  

4. Nodrošināt  publiskā pārskata pieejamību Jaunpils novada Domes mājas lapā www.jaunpils.lv un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv elektroniskā veidā. 

 5. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības  nodaļas  vadītāja Vija Zīverte. 
 
 
Priekšsēdētāja           L.Gintere
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LĒMUMS Nr. 96 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                                Nr.6, 8.p.                                                            
 

 Par līdzfinansējumu Biedrības RAC „Rats” projektam „Jaunpils novada dabas vērtību 

apzināšana un iekļaušana attīstības plānošanā” 

Novada Dome 2014. gada 17. jūnijā saņēma Biedrības „Rats” iesniegumu, reģ. Nr. 3-12/487 par 
pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Jaunpils novada dabas vērtību apzināšana un 

iekļaušana attīstības plānošanā” 
Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 

- projekta kopējās izmaksas EUR 2991,00 ( divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro) 

- projekta 15%, EUR 200,00 ( divi simti euro) no kopējā projekta finansējuma veido vietējā 

pašvaldība  

- līdzfinansējumu EUR 385,32 ( trīs simti astoņdesmit pieci euro un 32 euro centi) nodrošina 

biedrība ar brīvprātīgo darbu 

Projekta aktivitātes: 
- Organizētu apmācību nodarbības– „Dižkoki, to apzināšana, uzskaite, aizsardzība,  kopšana”: 

-  Nodarbība īpašumu apsaimniekotājiem – 4 st. 

-  Nodarbība Jaunpils vidusskolas skolēniem – 2X 2st. 
- Veiktu Jaunpils novada dižkoku saraksta inventarizācija, dižkoku apsekošanu, mērīšanu, 

aprakstīšanu, fotografēšanu sadarbībā ar Jaunpils novada domes labiekārtošanas dienestu un 
Jaunpils muzeju.  

- Organizētu apmācību nodarbības– „Laukakmeņi Latvijas ainavā, dižakmeņi, to apzināšana, 

saglabāšana,”: 
-  Nodarbība īpašumu apsaimniekotājiem – 4 st. 

- Nodarbība Jaunpils vidusskolas skolēniem – 2X 2st. 
- Veiktu Jaunpils novada lielo laukakmeņu apsekošanu, mērīšanu, aprakstīšanu, fotografēšanu 

sadarbībā ar Jaunpils novada domes un PA „Jaunpils” darbiniekiem. 
- Organizētu materiāla elektroniskā formā – „Jaunpils novada dabas vērtību ceļvedis” izstrādi 

- Organizētu materiāla elektroniskā formā – „Jaunpils novada dabas vērtību iekļaušana tūrisma 

piedāvājumā” izstrādi 
 

Pamatojoties uz Biedrības RAC „Rats ” iesniegumu, reģ. Nr. NOLEMJ: 
1. Biedrību RAC „Rats”, reģ. Nr. 50008064711, juridiskā adrese „Jaunkalni”, Jaunpils, Jaunpils 

pagastā, Jaunpils novadā   nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu  EUR 200,00 ( divi simti euro) apmērā 

projekta „Jaunpils novada dabas vērtību apzināšana un iekļaušana attīstības plānošanā” , kurš tiks iesniegts 
Latvijas vides aizsardzības fonda apakšprogrammā „Atbildīgs dzīvesveids aktivitātē  „Vietējo dabas vērtību 

apzināšanas pasākumi”. 
2. Lēmuma 1. punktā minēto līdzfinansējumu nodrošināt no Attīstības  nodaļas budžeta līdzekļiem. 
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Par platību precizēšanu un statusa piešķiršanu 

Jaunpils novada dome saņēma Valsts Zemes dienesta vēstuli Nr.2-04/282 „Par pašvaldību tiesiskā 

valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām”, kurā lūgts pārbaudīt, vai par datu atlasē iekļautajām 

zemes vienībām ir pieņemti pašvaldības lēmumi par zemes vienību piekritību vai piederību pašvaldībai 
atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. 

pantam un atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.pantam, vai atbilstoši 
Pārejas noteikumu 3.punktam lēmumi iesniegti Dienestā reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā, kā arī to, 

vai pašvaldības rīcībā esošā informācija par zemes vienības platību atbilst datu atlasē norādītajai informācijai 

un zemes vienības attēlojums Kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos (kadastra kartē) atbilst 
attiecīgā lēmuma grafiskajam pielikumam. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1. apakšpunktu, pašvaldība ir tiesīga pieņemt 

lēmumu par platības precizēšanu , ja tiek pārsniegtas noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas. 
Gadījumā, kad zemes vienību platību atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirību, tad 

pašvaldības lēmumā par zemes piekritību pašvaldībai jānorāda kadastra kartē aprēķinātā zemes platība.  

  Saskaņā ar iepriekš minēto, LR MK 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas 
un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 5.1  punktu, NOLEMJ: 

1. Precizēt zemes platības Jaunpils novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienībās (pielikums Nr.1). 
2. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā” 3. panta otro, trešo, piekto daļu , noteikt statusu „pašvaldībai piekritīga zeme”  (pielikums Nr. 2). 
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PIELIKUMS Nr. 1 

26.06.2014. Domes sēdes Nr. 6 lēmumam Nr. 97 
 

Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums 

Īpašuma nosaukums 
NĪVKRIS reģistrētā 

platība 

Aprēķinātā platība 

kadastra kartē 

90560010060 Struteles skola - Skāmesti 1,53 1,92 

90560010076 Stūri - Struteles skola 2,2 1,5 

90560020058 Kumelītes 0,5 0,93 

90560020108 Struteles Viesturi 0,1 0,03 

90560020118 Vienības 1,34 0,43 

90560020131 Struteles veikals - Induļi 6,2 5,05 

90560020145 Struteles veikals - Vagas 0,32 0,14 

90560020180 Timotiņi - Dzirnieki 1 0,82 

90560030115 Stūri - Struteles skola 2 1,56 

90560030139 Ceļš uz Mazjurģiem 0,3 0,44 

90560030142 Vecā pienotava 1,48 0,94 

90560030147 Ķimsīši - Veclauki 3 2,34 

90560030207 Kraujas - Stabiņi 2 1,61 

90560040067 Ieviņa - Pilsciems 0,1 0,16 

90560040089 Saules - Mazkraučas 0,6 0,51 

90560050025 Mazie Ezergaļi 4,3 3,66 

90560050039 Jaunpils - Teikas 2,4 3,29 

90560050079 Teikas-VLIS 2,3 1,27 

90560050084 Teikas - Padegas 1,2 0,70 

90560050100 Dravnieki - Brandavas 2 1,58 

90560050112 Vecvagares - izgāztuve 0,5 0,63 

90560050377 Laukgaļi - Dravnieki 1 0,82 

90560060075 Trīdiķi 1,2 3,32 

90560060098 Jurģu Lāči 0,4 0,5 

90560060109 Uz Jurģu krejotavu 0,04 0,12 

90560060142 Jurģu Centrs 0,7 1,15 

90560030144 Sviļi - Jurģi 4,7 3,61 

90560060151 Sviļi - Jurģi 1,9 2,80 

90560060152 Stūrīši - Rogas 1 1,18 

90560060156 Ziedu iela 0,2 0,31 

90560060173 Rogas - Cīruļi 1 2,04 

0560070058 Starpgabali 17,1 19,06 

90560070068 Levestes centrs 19 17,86 

90560070126 Leveste - Mežavoti 0,1 0,39 

90560080103 Starp Ozoliem un Laimām 3,5 1,21 

90560080106 Pienotavas artēziskā aka 1,794 1,30 

90560080119 Zemdegas 0,6 0,73 

90560080300 Liepu iela 0,6 0,51 

90560080305 Jaunpils - Teikas 2,8 2,16 

90560080313 Vīnakmeņu ceļš 0,2 0,26 

90560080316 Mesteru iela 0,37 0,56 



90560080321 Vēju iela 0,2 0,34 

90560080324 Dzirnavu iela 0,1 0,14 

90560080326 Ābeļu iela 0,2 0,46 

90560080328 Ķiršu iela 0,1 0,14 

90560080329 Zaļā iela 0,8 0,90 

90560080355 Liepziedu iela 0,1 0,21 

90560080356 Dārza iela 0,2 0,08 

90560080357 Jaunā iela 0,1 0,22 

90560080372 Levestes iela 0,3 0,36 

90560080374 Vēju iela 0,1 0,13 

90560090045 Paijas 0,3 0,36 

90560100075 Kodoli 0,1 0,20 

90560100239 Pie Bētiņiem 7,6 6,68 

90560100240 Laukgaļi - Dravnieki 2,4 2,97 

90560100241 Sparvas - Kaulaiņi 6 7,57 

90900010065 Amoliņu ceļš 0,8 0,70 

90900020142 Strautmaļi 0,2 0,15 

90900020269 Rancāni 1 0,65 

90900020278 Jaunavoti 1,3 0,97 

90900020329 Pie Auriem 0,4 0,20 

90900020330 Līvānu iela 1,2 0,08 

90900020333 Bitšķēpu ceļš 0,75 2,13 

90900020335 Bitšķēpu ceļš 2,7 0,50 

90900020336 Ziediņu ceļš 0,8 0,17 

90900020337 Būru ceļš 0,8 1,38 

90900020338 Imantiešu ceļš 0,7 0,97 

90900020340 Vēžu kapu ceļš 1 0,63 

90900020375 Ceļš uz Goldšteiniem 0,1 0,20 

90900020376 Lagzdiņu ceļš 0,6 0,76 

90560020096 Lāstekas 0,6 0,46 

90560030092 Puriņi 2,5 3,41 

90560030093 Puriņi 6,2 3,81 

90560080260 Akas 0,1 0,06 

90560080345 Medulāji 1,7 2,05 

90900020176 Kiluži 4,2 3,18 

90900020267 Bumbuļi 0,5 0,59 

90900020268 Bumbuļi 3,9 4,96 
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PIELIKUMS Nr. 2 

26.06.2014. Domes sēdes Nr. 6 lēmumam Nr. 98 

 
Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 
Īpašuma nosaukums NĪVKRIS reģistrētā platība, 

Aprēķinātā 
 platība kadastra kartē 

90560080108 Pienotava 0,96 

90560080086 Pienotava 0,2521 

90560080230 Pienotava 0,3932 

90560030069 Lauku kapi 2,6755 

90560090015 Spriņģu kapi 0,7644 

90560040080 Strauti 0,80 

90560020158 Rubuļu kapi 0,6891 

90560050076 Sveikuļu kapi 0,9582 

90560060075 Trīdiķi 3,32 

90560060098 Jurģu Lāči 0,50 

90560060110 Vītiņu kapi 0,9235 

90560060145 Jurģu ambulance 0,3955 

90560060165 Kalna Priedaiņi 0,7662 

90560070128 Kils 0,4801 

90560070129 Kļavu zeme 0,5234 

90560100080 Meža kapi 1,8617 

90560100093 Sparvu kapi 3,078 

90900010083 Pēternieku dīķis 4,2 

90900020269 Rancāni 0,65 

90900020278 Jaunavoti 0,9703 

90560040029 Dzirksteles meh.darbnīcas 6,6 

90560060122 Initas 4,5 

90560080190 Saktiņas 0,162 

90560080196 Dailītes 0,198 

90560080345 Medulāji 2,05 

90900020266 Bumbuļi 2,54 

90900020267 Bumbuļi 0,59 

90900020268 Bumbuļi 4,96 

90560030142 Vecā Pienotava 0.94 

90900020176 Kiluži 3.18 

90900020300 Centra ūdenstornis 0,4881 

90560030142 Vecā Pienotava 0.94 

90900020278 Jaunavoti 0.97 

90560020192 Pie Saldeniekiem 0.18 

90560030068 Pelnāju kapi 0.35 

90560080347 Autoosta 0.3 
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam [..] 

2014.gada 24.aprīļa Jaunpils novada domes sēdē Nr.4, 4.p. pieņēma lēmumu par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamajam īpašumam [..] zemes vienības sadalīšanai, [..] 
Jaunpils novada dome 2014.gada 14.jūnijā saņēma sertificēta mērnieka Ilmāra Kaulakana iesniegumu, 

reģistrācijas Nr.3-11/469, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un 
zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajam zemes gabalam. Iesniegumam pievienots zemes ierīcības 

projekta eksemplārs un projekts CD formātā. 
Izskatot zemes ierīcības projektu, dome konstatēja, ka zemes ierīcības projektu izgatavojis sertificēts 

mērnieks Ilmārs Kaulakans,  sertifikāta Nr.BA 114, Zemes ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada 

būvvaldē 03.05.2014., izpildīti visi Jaunpils novada domes apstiprinātie projektēšanas nosacījumi. 
Saskaņā ar iesniegumu, LR MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.8 punktu, Kadastra likuma 19. un 20. pantiem, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, 2009.gada 
3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 8., LR MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma [..], Jaunpils novads, [..] zemes vienības sadales projektu. 

2. Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 -  4,0 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu [..Jaunpils novads, 
noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 

0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un īpašuma kadastra numuru.  
3. Atlikušajam zemes gabalam Nr.1  -  2,2 ha platībā saglabāt esošo [..], Jaunpils novads, saglabāt 

esošo īpašuma nosaukumu, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

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

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

nekustamajam īpašumam [..] zemes vienības sadalei 

 
Jaunpils novada dome 2014.gada 10.jūnijā saņēma īpašnieces [..]iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-

11/467, par atļaujas izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma [..] zemes 
vienības [..], platība 34,0 ha, sadalīšanai divās daļās. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar 

aptuvenām sadales robežām, atdalāmā zemes gabala platība aptuveni 13,4 ha. Uz atdalāmā zemes gabala 

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

[..] ir sadalāma un uzmērāma tikai pēc zemes ierīcības projekta zemes vienības sadalei izgatavošanas. 
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 [..], Jaunpils novadā zemes 
vienības [..] un platību 34,0 ha sadalīšanai divās daļās pēc klāt pievienota un būvvaldē apstiprināta plāna 

pielikuma. Atdalāmā zemes gabala platība 13,4 ha, paliekošā [..] zemes gabala platība 20,6 ha, platība tiks 
precizēta pēc zemes ierīcības projekta izgatavošanas.  

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. 
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 Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu 

 
Jaunpils novada dome 2014.gada 9.jūnijā saņēma [..] Jaunpils novads, LV-3142, iesniegumu, 

reģistrācijas Nr. 3-11/464, par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā [..] , kopējā platība 7,8 ha, īpašums 
sastāv no 2 zemes gabaliem, atdalāmā zemes gabala [..] , platība 4,1 ha. Iesniegumam pievienots zemes 

robežu plāns. Uz atdalāmā zemes gabala neatrodas būves.  

Saskaņā ar [..] iesniegumu Nr.3-11/464, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo 
daļu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.un 15.pantu, 

30.01.2013. Saistošiem noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496. „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16. un 35. punktiem,  NOLEMJ         
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [..] , zemes [..]  4,1 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam 

piešķirt nosaukumu [..], Jaunpils novads, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  NĪLM kods 0101. 

2. Pēc sadalīšanas īpašums [..]  pagastā sastāv no vienas zemes vienības 3,7 ha platībā, uz kuras 
atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Īpašumam saglabāt esošo nosaukumu [..]”, saglabāt esošo adresi [..], 

Jaunpils novads, LV-3142, 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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LĒMUMS Nr. 101 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                               Nr.6, 13. p.                                                            
 

 

Par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas  

nekustamajam īpašuma „Skujumuiža” 

 

Jaunpils novada dome 2014.gada 11.jūnijā saņēma sertificēta mērnieka Ilmāra Kaulakāna 
iesniegumu, iesnieguma reģistrācijas Nr.3-12/462, par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās 

uzmērīšanas un zemes vienības robežu plānu. 
Iepazīstoties ar lietu un ar to saistītiem apstākļiem, dome konstatēja, ka zemes vienība ar zemes 

kadastra apzīmējumu 90560020165, nosaukumu „Skujumuiža”, atrodas Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 

īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, zemes gabals tiek pirmreizēji uzmērīts. Uz zemes gabala neatrodas 
būves, tā ir pašvaldībai piekritīga zeme, NĪVKRIS reģistrēta platība 8,34 ha. Pēc robežu instrumentālās 

uzmērīšanas dabā zemes gabala platība ir 7,54 ha, tā pārsniedz MK noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās 
uzmērīšanas noteikumi” 188.2.1. punktā noteikto pieļaujamo platību atšķirību. Lai varētu noformēt 

mērniecības lietu, nepieciešams precizēt platību. Īpašumi, ar kuriem robežojas minētais zemes gabals, ir 

uzmērīti un reģistrēti zemesgrāmatā, pašvaldības ceļu robežas nodalītas.  
Saskaņā ar sertificēta mērnieka Ilmāra Kaulakana iesniegumu, LR MK 2012.gada 10.aprīļa 

noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 5.1, 8.2, 47. 
punktu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,  NOLEMJ:  

Precizēt zemes platību Jaunpils novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā „Skujumuiža”, īpašuma 
zemes kadastra Nr.90560020165,  zemes vienības kadastra apzīmējums 90560020165, platību uz 7,54 ha 

pēc robežu instrumentālās uzmērīšanas dabā. 

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

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 102 
Jaunpils novadā 

 

 
2014.gada  26. jūnijā                                                               Nr.6, 14. p.                                                            

 
 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam  

 „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” 

 
 Zemes īpašums „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi””, zemes kadastra apzīmējums 90560030056, 

1,085 ha platībā reģistrēts zemesgrāmatā uz Jaunpils novada domes vārda, tā ir rekultivēta atkritumu 

izgāztuve, kurai noteikts zemes lietošanas mērķis atkritumu apsaimniekošanas teritoriju apbūve, NĪLM kods 
1005. Zemes gabals nav apbūvēts, tajā paredzēts izbūvēt brīvdabas mototrasi, noglabāto atkritumu teritoriju 

paredzēts apmežot. 
Saskaņā ar 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kurš  nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka (vai maina) pašvaldība 

atbilstoši teritorijas plānojumam saskaņā ar minētajos noteikumos doto lietošanas mērķu klasifikāciju, 
NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma ”Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 90560030056, platība 1,085 ha, zemes lietošanas mērķi no atkritumu apsaimniekošanas 

teritoriju apbūve, NĪLM kods 1005, uz sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas, NĪLM kods 0503. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, 
Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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LĒMUMS Nr. 103 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                               Nr.6, 15. p.                                                            
 
 

Par [..]  iesniegumu – par atbrīvošanu no zemes nomas  un nekustamā īpašuma nodokļa 

maksas 

 

Ierobežotas pieejamības 
 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere
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LĒMUMS Nr. 104 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                               Nr.6, 16. p.                                                            
 
 

 Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu 

 

Saskaņā ar  likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9. punktu Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu. NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8 „Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par maznodrošinātu” galīgo redakciju 

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

3. Saistošos noteikumus publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 3 lp. 

 
 
 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  NR. 8  
„Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu” 
 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada 26. jūnijā  

 
 

Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta sesto daļu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv 

no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi 

dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā 
novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis. 

2. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos saistošajos noteikumos 
noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam pieņem Jaunpils novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Dienests). 
 3. Personas ienākumu, materiālā stāvokļa un maznodrošinātas personas statuss tiek noteikts 

atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu un Jaunpils novada Domes saistošajiem noteikumiem  par Jaunpils novada pašvaldības 
sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem.   

 

II. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA LĪMENIS, KURU NEPĀRSNIEDZOT ĢIMENE 
(PERSONA) ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU 

4. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmēra, un ja: 
4.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Jaunpils novada 

Domes saistošo noteikumos  par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības 

pabalstiem minētos izņēmumus; 
4.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

4.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 
pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; 

4.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba 

meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta otrajā pantā minētos 
gadījumus. 

 
III. LĒMUMA PAR MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANU 

PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
5. Lēmumu par maznodrošinātas (ģimenes) personas statusa noteikšanu Dienests pieņem ne vēlāk 

kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts palīdzības pieprasītāja iesniegums, šo saistošo noteikumu 

2.1.punktā minētie dokumenti, aizpildīta un parakstīta deklarācija. 
6. Dienesta izziņa par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 

ir spēkā no tā mēneša, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) atbilstību 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. 

 



7. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz deklarācijas spēkā esamības 

periodu, kas noteikts Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu. 

IV. DIENESTA LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 
8. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, 

Dienests divu nedēļu laikā rakstveidā informē palīdzības pieprasītāju par atteikumu un tā pamatojumu, kā arī 

par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

9. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 
palīdzības pieprasītājs var apstrīdēt Jaunpils novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā diena pēc to publicēšanas  laikrakstā „Jaunpils 

Vēstis”. 
 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                             L.Gintere 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI NR.8 

„Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par Maznodrošinātu” 
 

 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 
pamatojums 

 Saistošie noteikumi Nr. 8 „Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu” nepieciešami, lai noteiktu vienotus 
kritērijus maznodrošinātas personas statusa piešķiršanā Jaunpils novadā, kā arī 

paplašinātu iespējas saņemt sociālos pakalpojumus un pabalstus šo noteikumu 
subjektiem.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 7. un 9. punktu un  „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. 
panta otro daļu.   
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt maznodrošinātas ģimenes 

(personas) jēdzienu un statusu, lai sniegtu iespēju novada iedzīvotājiem saņemt 
attiecīgus sociālos pabalstus un pakalpojumus. 
Saistošie noteikumi ietver sevī maznodrošinātas ģimenes (personas)  statusa 
noteikšanas kritērijus un kārtību.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona var griezties Jaunpils novada 
pašvaldības sociālajā dienestā.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Grozījumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana Jaunpils 

novada iedzīvotāju labā. 
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav.   

 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                             L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 105 
Jaunpils novadā 

 
 

2014.gada  26. jūnijā                                                               Nr.6, 17. p.                                                            
 
 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  Saistošajos 

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

 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  46 .pantu   un likumu „Par  pašvaldību  budžetiem” 16. panta 
pirmo daļu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.11 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra ”Saistošajos 
noteikumus Nr. 1  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014. gadam ”. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to parakstīšanas. 

4. Saistošos noteikumus publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lp. 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  NR. 11  
„Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2014.gadam” 
Jaunpils  novadā      

2014. gada 26. jūnijā 
 
 

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

 
2014. gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils pašvaldības budžeta noteikumi 

2014.gadam” izdarīt šādus grozījumus: 
 

1. Palielināt ieņēmumus: 
 

40222210 Mainīgas likmes vidēja termiņa 

aizņēmumi eiro 

4431,- Kredīts no Valsts kases  

40322210 Mainīgas likmes ilgtermiņa 
aizņēmumi eiro 

342544,- Kredīts no Valsts kases 

 
2. Ieņēmumus novirzīt: 

 

2300 krājumi 4431,- tautas tērpi Viesatu deju kolektīvam 

5200 pamatlīdzekļi 342544 meliorācijas projekts 72006,- 
mēbeles skolai 41826,- 

skolas iekštelpu remonts 228712,- 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


