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DOMES SĒDE 

Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                                    Nr.11                                                                                                                                   
 

SĒDE SASAUKTA: 2014. gada 27. novembrī, plkst. 9.00 
SĒDI SĀK : 2014.gada  27. novembrī plkst. 9.00 

SĒDI VADA: Domes  priekšsēdētāja Ligita Gintere 

SĒDĒ PIEDALĀS: 
deputāti: Raivo Altenburgs, , Raivis Pranis, Ēriks Strautiņš, Dace Adiņa, Jānis Krūmiņš 

darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenā grāmatvede Agija Līvmane, juridisko pakalpojumu 
sniedzējs Juris Valters,  sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Rasa, Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, 

Viesatu pārvaldes vadītāja Vita Petrova,  nekustamo īpašuma speciāliste  Zinta Mielava, nodokļu 

administratore Ilze Zorika,  autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš  
žurnāliste: Rūta Fjodorova  

NEPIEDALĀS:  Velga Pavlovska/ kursos, Kaspars Leimanis / pamatdarba dēļ, Aigars Jakovels/ pamatdarba 
dēļ 

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
 

DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam „Dārzi” 
2. Par platības precizēšanu zemes vienībai Putnu iela 

3. Par papildus finansējumu pirmskolas grupu audzinātāju  darba samaksai 
4. Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības autotransportam 

5. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jaunas automašīnas iegāde pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai” realizācijai 
6. Par videonovērošanas sistēmas izveidi Jaunpils centra teritorijā 

7. Par mehānisko darbnīcu ēkas demontāžu Jaunpils vidusskolas kompleksā un teritorijas sakārtošanu 
8. Par finansējuma piešķiršanu Jaunpils novada Brīvprātīgo  ugunsdzēsēju biedrībai 

9. Par ārstniecības pakalpojumu apmaksu  
10. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīda kārtībā no [..] 

11. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no [..] 

12. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 17. ”Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 
13. Maksas pakalpojumi  par kapsētu un kapličas izmantošanu  

14. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 16   „Par grozījumiem  2014.gada 30. janvāra  Saistošajos 
noteikumos Nr.1  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” 

15. Par  Jaunpils novada  attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu 

16. Par sadarbību ar Gremi ciema fondu  Kvareli pašvaldībā Gruzijā. 
17. Par komandējumu Domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei uz Romu 

18. Izpilddirektora informācija par paveikto 

L.Gintere ierosina darba kārtību papildināt ar jautājumu par 24.09.2014. Domes sēdes  lēmuma Nr. 143 
precizēšanu 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav   , Dome NOLEMJ: 
Darba kārtību papildināt ar punktu Nr. 19  Par  24.09.2014.  Domes sēdes lēmuma Nr. 143 „Par 

jaunas automašīnas iegādi un autotransporta pārstrukturizāciju” precizēšanu 
 

 
 

 



1. Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam „Dārzi” 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 12.11.2014. Attīstības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 
pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 164 „Par  nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam „Dārzi”” projektu. 

 

2. Par platības precizēšanu zemes vienībai Putnu iela 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 20.11.2014. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.165 „Par  platības precizēšanu zemes vienībai Putnu iela” projektu. 
 

3. Par papildus finansējumu pirmskolas grupu audzinātāju  darba samaksai 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts Attīstības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā un 20.11.2014. Finanšu 
komitejā 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 
pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 166 „Par papildus finansējumu pirmskolas grupu audzinātāju  darba 
samaksai” projektu. 

4. Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības autotransportam 

A.Krūmiņš 

Jautājums izskatīts  20.11.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.167 „Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības autotransportam” projektu. 

 
5. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jaunas automašīnas iegāde pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai” realizācijai 

A.Līvmane 

Jautājums izskatīts  20.11.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.168 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jaunas automašīnas 
iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai” realizācijai ” projektu. 

 

6. Par videonovērošanas sistēmas izveidi Jaunpils centra teritorijā 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts  20.11.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.169  „Par videonovērošanas sistēmas izveidi Jaunpils centra teritorijā” 
projektu. 

7. Par mehānisko darbnīcu ēkas demontāžu Jaunpils vidusskolas kompleksā 

un teritorijas sakārtošanu 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts  20.11.2014. Finanšu komitejā 
Debatēs R.Altenburgs, Ē.Strautiņš 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma  Nr. 170 „Par mehānisko darbnīcu ēkas demontāžu Jaunpils vidusskolas 

kompleksā un teritorijas sakārtošanu”  projektu. 

 

8. Par finansējuma piešķiršanu Jaunpils novada Brīvprātīgo  ugunsdzēsēju biedrībai 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts  20.11.2014. Finanšu komitejā 
Debatēs R.Altenburgs 



Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.171  „ Par finansējuma piešķiršanu Jaunpils novada Brīvprātīgo  ugunsdzēsēju 
biedrībai”  projektu. 

9.  Par ārstniecības pakalpojumu apmaksu 

I.Lapiņa 

Jautājums izskatīts  20.11.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.172 „Par ārstniecības pakalpojumu apmaksu” projektu. 

 
10. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīda kārtībā no [..] 

Ziņo I.Zorika 
 Jautājums izskatīts  20.11.2014. Finanšu komitejā 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 
pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 173 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīda kārtībā no [..]” 
projektu. 

 

11. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no [..] 

Ziņo I.Zorika 
Jautājums izskatīts  20.11.2014. Finanšu komitejā 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 
pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.174 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no [..]” 

projektu. 
12. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 17 

”Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 

J.Valters 
Jautājums izskatīts 12.11.2014. Attīstības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā 

Atklāti balsojot ar 5  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, Ē.Strautiņš), pret nav , 

1 balsij atturoties ( J.Krūmiņš)  , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 175 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības 

kapsētu uzturēšanu” projektu. 
 

13. Maksas pakalpojumi  par kapsētu un kapličas izmantošanu 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 12.11.2014. Attīstības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā un 
20.11.2014. Finanšu komitejā 

Atklāti balsojot ar 5  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 
pret nav , 1 balsij atturoties,  Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 176  „Maksas pakalpojumi  par kapsētu un kapličas izmantošanu” projektu. 

 
14. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „ Par grozījumiem  2014.gada 30. janvāra  

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

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts 12.11.2014. Attīstības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā un 
20.11.2014. Finanšu komitejā 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 
pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 177  „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „ Par grozījumiem  2014.gada 30. 
janvāra  Saistošajos noteikumos Nr.1  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam””  projektu. 

 

15. Par  Jaunpils novada  attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu 

L.Gintere 
Informācija  sniegta  Attīstības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā 
Debatēs P.Baranovskis 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 



Apstiprināt lēmuma Nr.178  „Par  Jaunpils novada  attīstības programmas investīciju plāna 

aktualizēšanu ” projektu. 

 

16.  Par sadarbību ar Gremi ciema  fondu  Kvareli pašvaldībā Gruzijā 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts  20.11.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.179 „Par sadarbību ar Gremi ciema fondu Kvareli pašvaldībā Gruzijā” 
projektu. 

17. Par komandējumu Domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei uz Romu 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts  20.11.2014. Finanšu komitejā 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 

pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.180 „Par komandējumu Domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei” projektu. 

 

18. Izpilddirektora informācija par paveikto 

P.Baranovskis 
 Septembrī un oktobrī notika iedzīvotāju un domes darbinieku sapulces visos novada lielākajos 

ciemos, kurās iedzīvotāji varēja personiski uzdot jautājumus domes nodaļu vadītājiem un savukārt 

domes darbinieki izstāstīja par paveikto un jaunajām iecerēm, kuras plānot realizēt tuvākajā laikā. 
 Tika veikts jaunas automašīnas  iepirkums domes vajadzībām.  

 28. Novembrī  beigsies iepirkums jauna autobusa iegādei un tiks izsludināti iepirkumi sniega tīrīšanas 

pakalpojumiem un juridiskajiem pakalpojumiem, iepriekšējie līgumi beidzas 31.12.2014. 

 Labiekārtošanas nodaļa turpina apkārtnes sakopšanas un lapu grābšanas darbus novada teritorijā. 

 Futbola laukuma uzlabošanai nepieciešamie zemes darbi ir tuvu noslēgumam: laukums nomiglots, 

savesta smilts un  kūdra, kas ir izlīdzināta, kā arī veikts seklais arums. Šogad atlicis veikt frēzēšanu, 
bet pavasarī  zāles sēšana.  

 Top projekts Rūšu strauta meliorācijas darbiem,  skices ir izstrādātas. 

 Tiek veikta Pils parka un Ērģelnieku teritoriju topogrāfija, kas ir nepieciešama, lai turpmāk varētu 

projektēt labiekārtošanas un renovācijas darbus. 

 Top projekts Sociālā dienesta telpu renovācijai, tas ir saskaņots ar Kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekciju, tiek gatavota kontroltāme. 
 Ir veikti remontdarbi uz Ērģelnieku jumta, Mazbētiņu mājas mansarda galam, Jaunkalnos izveidots 

lievenis lai pie daktera cilvēki ar kustību traucējumiem var iebraukt ar ratiņiem, kā arī pabeigta 

apdare durvīm un logiem Jaunkalnos. 
 Šomēnes ierīkosim tirdzniecības paviljonā apgaismojumu. 

 Šis laiks ir bijis bagāts ar dažādiem pasākumiem. Esam godam nosvinējuši Lācplēša dienu, Latvijas 

valsts dzimšanas svētkus, Jaunpils jauktā kora jubileju. Ir apbalvoti konkursa „Skaista mana sēta” 

laureāti un Valsts svētku pasākumā iestāžu, biedrību un iedzīvotāju grupu izvirzītie kandidāti.  
  

19. Par  24.09.2014.  Domes sēdes lēmuma 

Nr. 143 „Par jaunas automašīnas iegādi un autotransporta pārstrukturizāciju” 

precizēšanu  

L.Gintere 

P.Baranovskis, J.Valters 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm  par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), 
pret nav ,atturas nav , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.181 „Par  24.09.2014.  Domes sēdes lēmuma Nr. 143 „Par jaunas 
automašīnas iegādi un autotransporta pārstrukturizāciju”  precizēšanu,  projektu. 

 

L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti 

Sēdi beidz plkst. 10.00 

 

Sēdi vadīja          L.Gintere 

 

Sēdi protokolēja          I.Lapsa 
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JAUNPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS Nr. 164 
Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam „Dārzi” 

 

Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                                 Nr.11,1. p. 
                                                            

 
Jaunpils novada dome 2014.gada 3.novembrī saņēma [..] iesniegumu, reģistrācijas Nr.3-11/857, 

kurā lūdz nomainīt adresi un nosaukumu viņas īpašumam „Dārzi”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

uz „Kaņepes”, īpašuma kadastra numurs 90560080003, īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā.  
      Izvērtējot informāciju, Dome konstatēja, ka uz zemes vienības “Dārzi”, zemes kadastra apzīmējums 

90560080145, atrodas ēkas, kuras ir jaunbūves, un kuras nav nodotas ekspluatācijā.  
  Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu, 30.01.2013.Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55 .panta 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma 17.panta 41 daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu 1269. „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.8, 6.2, 14.,29.punktu, atbilstoši Zemesgrāmatu datiem, NOLEMJ: 
1. Nomainīt [..] īpašumam ar īpašuma kadastra Nr. 90560080003 - zemei ar zemes vienības 

kadastra apzīmējumu 90560080145 un uz zemes esošajām ēkām   nosaukumu un adresi no „Dārzi”, 
Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, uz „Kaņepes”, Jaunpils , Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads, LV-3145. 

2. Iekļaut adresi „Kaņepes”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, adrešu reģistrā. 
3. Izslēgt adresi „Dārzi”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, no adrešu reģistra. 

 
 

 

Priekšsēdētāja                            L.Gintere  
              

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

 

 
 

LĒMUMS Nr. 165 
Par platības precizēšanu zemes vienībai Putnu iela 

 

Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                                 Nr.11,2. p. 
                                                            

 
Jaunpils novada dome 14.11.2014. saņēma Valsts Zemes dienesta atsūtītos sarakstus ar norādi - 

pārliecināties, vai sarakstos iekļautajiem īpašumiem visi pieņemtie lēmumi ir iesniegti Valsts Zemes 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 noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 5.1  punktu, NOLEMJ: 
Precizēt zemes platību Jaunpils novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienībā : 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Īpašuma nosaukums 
NĪVKRIS reģistrētā 
platība (ha) 

Aprēķinātā platība 

kadastra kartē, uz 
kuru tiek precizēta 

platība (ha) 

90560080308 Putnu iela 0,5 0,43 
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LĒMUMS Nr.166 

Par papildus finansējumu pirmskolas grupu audzinātāju  darba samaksai 

 

Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                                 Nr.11,3. p. 
                                                            

 

Dome  15.10.2014. saņēma pirmskolas  skolotāju  iesniegumu, reģ. Nr. 3-11/806 par finansējuma 
nodrošināšanu par darba stundām  no plkst. 14.00 – 16.00  

Dome 06.11.2014.  saņēma Jaunpils vidusskolas direktora Jāņa Liepiņa  iesniegumu, reģ. Nr. 3-12/867 par 
papildus finansējumu pirmskolas grupu ( 5-6 gad.) audzinātāju  darba samaksai, lai nodrošinātu 8 stundu  

darba dienu.  
Pirmskolas  grupu audzinātāju  6 stundu  darba dienas   samaksu  nodrošina ar valsts mērķdotāciju, 

atbilstoši bērnu skaitam grupās.  

Par papildus 2 stundām dienā 4 audzinātājām, mēnesī nepieciešamā summa EUR  775,16 (t. skaitā darba 
devēja nodoklis VSAOI nodoklis EUR 147,96). 

Pamatojoties uz iepriekš  minēto Jaunpils vidusskolai līdz gada beigām piešķirt papildus finansējumu 

EUR 775,16 mēnesī no  pašvaldības budžeta papildus ieņēmumiem. 
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LĒMUMS Nr. 167 

Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības autotransportam 

 

Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                                 Nr.11,4. p. 

                                                            
Novada Dome 12.11.2014. saņēma Autotransporta nodaļas vadītāja Aivja Krūmiņa iesniegumu, reģ. 

Nr. 3-12/879  par degvielas normu noteikšanu pašvaldības auto transportam.  
Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu un 16.01.2013. Finanšu komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret nav , atturas nav ,  Dome  NOLEMJ: 

          1. Apstiprināt pašvaldībai piederošo autotransportu degvielas patēriņa normas:  

Transports Degvielas patēriņa  norma uz 

l/100 km  vasaras periodā  
(no 1.aprīļa līdz 31. 

oktobrim}  

Degvielas patēriņa  norma uz 

l/100 km  ziemas periodā  
(no 1. novembra līdz 31. 

martam) 

Autobuss ISUZU Turquoise v/n JK-
8259 

22 24 

Automašīnai DACIA DUSTER v/n JF-

4320  

8 9 

           2. Degvielas normas ir spēkā līdz jauna lēmuma  pieņemšanai. 
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LĒMUMS Nr. 168 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jaunas automašīnas iegāde pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai” realizācijai 

 

Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                                 Nr.11,5. p. 
                                                            

 

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 28210,00 (Divdesmit astoņi tūkstoši divi simti 
desmit eiro) uz 7 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi projekta „Jaunas automašīnas 

iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai” 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 martu. 

     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.  
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LĒMUMS Nr.169 

Par videonovērošanas sistēmas izveidi Jaunpils centra teritorijā 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. novembrī                                                                 Nr.11,6. p. 

                                                            
Jaunpils  novada centrā gada laikā fiksēti vairāki sabiedriskās kārtības pārkāpumi:  īpašuma 

bojāšanas , naktsmiera traucēšana, kā arī  alkohola lietošana sabiedriskās vietās. Pārkāpumi visbiežāk notiek  
pils apkārtnē un uz laukuma, pils parkā, pie vidusskolas, pie veikala TOP un „Jaunkalniem”. 

Lai palīdzētu atbildīgajiem dienestiem operatīvāk atrisināt šādas situācijas,  vēlams uzstādīt 

videonovērošanas kameras. Novērošanas sistēma kalpotu arī kā preventīvais līdzeklis kārtības uzturēšanai. 
Sākotnēji  varētu izvietot 7 kameras.  Datu pārraidei testa režīmā notiks   pienotavas apsardzes 

postenī. Kopējā materiālu tāme sastāda apmēram EUR 6700,00. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 12) 
punktu , kas nosaka, ka viena no pašvaldības  funkcijām ir piedalīties sabiedriskā kārtības nodrošināšanā,  

NOLEMJ: 
1. Jaunpils novada centra teritorijā izvietot 7 novērošanas kameras. 

2. Finansēšanai nepieciešamo summu, saskaņā ar tāmi ( pielikumā) , segt  no  budžeta papildus 

ieņēmumiem. 

         3.Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors   P.Baranovskis 
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LĒMUMS Nr.170 

Par mehānisko darbnīcu ēkas demontāžu Jaunpils vidusskolas kompleksā 

un teritorijas sakārtošanu 

 

Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                                 Nr.11,7. p. 
                                                            

Jaunpils vidusskolas teritorijā atrodas bijusī zēnu darbmācības ēka – mehānisko darbnīcu ēka, 

kadastra Nr. 9056 008 0104 002.  Jau vairākus gadus šajā ēkā apmācības nenotiek tās sliktā stāvokļa dēļ. 
Pēdējo gadu laikā  ēku izmantoja kā pagaidu noliktava, kurā glabājās no skolas izvāktās mācību procesam 

nevajadzīgas lietas.  
Apsekojot ēku, būvvaldes pārstāvis konstatēja, ka šīs ēkas turpmāka ekspluatācija rada nevajadzīgas 

riska situācijās skolas teritorijā.  

 Vispārīgo būvnormatīvi 158. pants nosaka, ka būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc 
(atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja  tās stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma prasībām vai būves 

būtiskajām prasībām.    LR likuma „Par pašvaldībām pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības  
funkcijām ir savas administratīvās  teritorijas labiekārtošana. 

Pēc ēkas nojaukšanas, skolas teritorijā rodas  iespēja novirzīt skolai piebraucamo ceļu un izveidot 
autotransporta stāvlaukumu, kurš atrastos  drošākā attālumā no skolas galvenajām ēkām un skolēnu 

intensīvas pārvietošanās vietām.  

Paralēli notiek  skiču un provizoriskās tāmes gatavošana darbiem un nepieciešamo materiālu 
aprēķini, ielas posma un skolēnu transporta stāvlaukuma izveidei.   

Aprēķinātā nojaukšanas tāme sastāda EUR, 9058,06.   
Pamatojoties uz Būvvaldes 11.11.2014. Paskaidrojuma rakstu , reģ. Nr. 15/11-14 un  saskaņā ar 

Vispārīgo būvnormatīvu 158. pantu un LR likuma „Par pašvaldībām pirmās daļas 2. punktu NOLEMJ; 

 1. Nojaukt mehānisko darbnīcu ēku, kadastra Nr. 9056 008 0104, kas atrodas Jaunpils vidusskolas 
kompleksā .  

2. Pēc ēkas nojaukšanas, teritorijā  izveidot  skolas piebraucamo ceļu  un autotransporta 
stāvlaukumu. 

3. Nepieciešamo finansējumu, saskaņā ar tāmēm , segt no pašvaldības  budžeta  papildus 
ieņēmumiem. 

4. Par lēmuma izpildi  atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 
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LĒMUMS Nr. 171 
Par finansējuma piešķiršanu Jaunpils novada Brīvprātīgo  ugunsdzēsēju biedrībai 

 

Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                                 Nr.11,8. p. 
                                                            

             
08.09.2014.  Dome saņēma  Jaunpils novada  brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības iesniegumu, reģ. 

Nr. 3-12/677 par finansējuma piešķiršanu ugunsdzēsēju automašīnas transportēšanai no Zviedrijas. 

Iesniegumu izskatīja 17.09.2014. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē. Deputāti nolēma atkārtoti jautājumu 
skatīt, pēc  finanšu dokumentu iesniegšanas grāmatvedībā.  

11.11.2014. Dome saņēma iesniegumu , reģ. Nr. 3-12/876 ar pievienotiem finanšu dokumentiem  
par izdevumiem, kas saistīti ar ugunsdzēsēju mašīnas transportēšanu no Zviedrijas. 

Transportēšanas izdevumi sastāda  EUR   368,00     (prāmja  biļetes par  EUR 368,00). 

 Pamatojoties uz iepriekš minēto, NOLEMJ: 
1. Jaunpils  novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai apmaksāt ceļa izdevumus EUR  368,00  

(trīs simti sešdesmit astoņi  euro) , kas saistīti ar ugunsdzēsēju automašīnas  attransportēšanu no Zviedrijas.     
2. Minēto finansējumu segt no pašvaldības  budžeta  papildus ieņēmumiem. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenā grāmatvede A.Līvmane 
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LĒMUMS Nr. 172 

Par ārstniecības pakalpojumu apmaksu 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                                 Nr.11,9. p. 
                                                            

 

Jaunpils novada Sociālais dienests 13.11.2014. saņēma Gunta Šulca, deklarētā dzīves vieta 
„Tērces”dz.13, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, iesniegums ar lūgumu apmaksāt viņa mātes Noras Šulces 

čekus par medikamentu iegādes izdevumiem.  
  Jaunpils novada Saistošie noteikumi Nr. 8. „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un 

pašvaldības pabalstiem”49. punkts nosaka, ka vienreizējs pabalsts veselības aprūpei ir 1/3 daļa no kopējās 
iesniegtās izdevumu summas, nepārsniedzot 72,00 euro gadā. Šo pašu noteikumu 50. punkts nosaka, ka 

lēmumu par vienreizējā pabalsta veselības aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt, ja pabalsta apmērs 

pārsniedz  72,00 euro,  pieņem Jaunpils novada dome. 
Izskatot iesniegumu un pārbaudot informāciju par pabalsta pieprasītāju tika konstatēts, ka 

2014.gadā Nora Šulce jau ir saņēmusi 72,00 euro pabalstu veselības aprūpei, ģimene atbilst trūcīgas 
statusam, tās ienākumi sastāv no Noras Šulces vecuma pensijas un pensijas piemaksas 248,64 euro mēnesī. 

Guntis Šulcs ir reģistrējies Nodarbinātības Valsts aģentūrā kā bezdarbnieks un ir darba meklējumos.   

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. 
panta 1. un 4. daļu un  Saistošo noteikumu Nr.8. „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un 

pašvaldības pabalstiem”49. punktu, NOLEMJ: 
Sociālajam dienestam,   atļaut izmaksāt  veselības  aprūpes  pabalstu no Sociālā dienesta budžeta 

līdzekļiem, nosakot 2014. gadā veselības  aprūpes pabalsta limitu  143,00 euro. ( viens simts četrdesmit trīs 

euro) Norai Šulcai ,  deklarētā dzīves  „Tērces”dz.13, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.  
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LĒMUMS Nr. 173 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīda kārtībā no [..] 

 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                               Nr.11,10. p. 
                                                            

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām 

tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kura 
paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības 

lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā 
tiek piedzīti nokavētie nodokļi,  NOLEMJ:  

1. Piedzīt no [..], pers. [..], adrese: [..]., Jaunpils nov., LV-3142, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

EUR 86,23 apmērā, par nekustamo īpašumu [..], piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu; 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nodokļu administratorei Ilzei Zorikai. 

Pielikumā : administratīvais akts uz 1 lp. 
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PIELIKUMS  
27.11.2014. Domes sēdes Nr. 11, lēmumam Nr. 173 

 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 
 
 

Ierobežotas pieejamības 
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LĒMUMS Nr. 174 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīda kārtībā no [..] 

 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                               Nr.11,11. p. 
                                                            

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām 
tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kura 

paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības 
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā 

tiek piedzīti nokavētie nodokļi,  NOLEMJ:  

1. Piedzīt no [..], pers. kods [..], dekl. adrese: [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 132,48 

apmērā, par nekustamo īpašumu ar adresi „[..], piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu; 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nodokļu administratorei Ilzei Zorikai. 

Pielikumā : administratīvais akts uz 1 lp. 
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PIELIKUMS  
27.11.2014. Domes sēdes Nr. 11, lēmuma Nr.174 

 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 
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LĒMUMS Nr. 175 
Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 17 

”Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  27. novembrī                                                               Nr.11,12. p. 
                                                            

Saskaņā ar   likuma „Par pašvaldībām”  43.panta 3. daļu NOLEMJ: 

1.  Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”. 
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis” 

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

5. Par lēmuma  nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un publicēšanu  
atbildīga kancelejas vadītāja I. Lapsa. 

 
 

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 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17. 
„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”  

 

2014. gada  27. novembrī 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu  
 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.   Saistošie noteikumi nosaka kapsētu, kapličas un piemiņas vietu uzturēšanas, kapavietu piešķiršanas un 
mirušo apbedīšanas kārtību Jaunpils novadā. 

2. Šie noteikumi ir obligāti un saistoši visām personām Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 

3. Jaunpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētas (1.pielikums) ir paredzētas mirušo, kuru 

pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jaunpils novadā, apbedīšanai. Citu personu apbedīšana jau esošajās vai 
jaunās kapavietās atļauta ar kapavietas  apsaimniekotāja piekrišanu. 

4. Kapsētu un piemiņas vietu teritorija ir atvērta pastāvīgi un pieejama apmeklētājiem. 
5. Pašvaldība organizē kapsētu un piemiņas vietu  uzturēšanu, kas ir noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā. 

6. Pašvaldība nosaka atvērto, slēgto un daļēji slēgto kapsētu sarakstu ar domes lēmumu. 
7. Noteikumos lietotie termini: 

7.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes 

uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sastādīšana; 
7.2. apbedījums – vieta kapsētā, kurā apbedīts mirušais vai urna ar kremētā mirušā pelniem; 

7.3. apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs – persona, kura organizē mirušā apbedīšanu; 
7.4. apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs – komersants, kurš rīko mirušā apbedīšanu pasūtītāja interesēs; 

7.5. apbedīto personu reģistrs –mirušo reģistrācijas grāmata  un elektroniskā datu bāze; 

7.6. kapavieta – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā mirušo apbedīšanai un piemiņas vietas 
izveidošanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai, par kuru noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums;  

7.7. kapsētas apsaimniekotājs – komersants ar ko pašvaldība noslēgusi līgumu par kapu 
apsaimniekošanu vai Jaunpils pašvaldības labiekārtošanas nodaļa, kurai ir tiesības un pienākumi uzturēt 

kapsētu šajos noteikumos paredzētajā kārtībā; 
7.8. apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs - persona, kura organizē mirušā apbedīšanu; 

7.9. mirušais bez piederīgajiem - mirušais, kura apbedīšanai nav pieteikušies piederīgie vai citas 

personas, vai mirušā piederīgie rakstiski ir atteikušies veikt apbedīšanu; 
7.10. kapavietas uzturētājs – fiziska vai juridiska persona, vai sociālās aprūpes institūcija, ar kuru 

noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums; 
7.11. kapavietas uzturēšanas līgums – līgumattiecības starp kapavietas apsaimniekotāju un  

uzturētāju ar kurām kapavietas uzturētājs apņemas veikt kapa vietas regulāru uzturēšanu. Kapa vietas 

uzturēšanas līgums neparedz maksu par kapa vietas uzturēšanu; 
7.12. kapavietas apsaimniekošanas līgums – brīvprātīgas līgumattiecības starp kapavietas 

apsaimniekotāju un uzturētāju ar kurām kapavietas apsaimniekotājs apņemas veikt maksas 
pakalpojumu - kapa vietas regulāru uzturēšanu; 

7.13. kapavietu komisija – kapsētu apsaimniekotāja izveidota komisija, kura nodrošina nekoptas 

kapavietas aktēšanu; 
7.14. kapsēta: 

7.14.1. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā ir tiesības apbedīt mirušo; 
7.14.2. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu 

kapavietu ierādīšana ir ierobežota; 
7.14.3. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā pārtraukta apbedījumu veikšana un to atjaunošana 

pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Jaunpils novada domes lēmumu; 

7.15. mirušais – iezārkots miris cilvēks vai urna ar mirušā pelniem; 

 



7.16. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma 

Noteikumos paredzētajā kārtībā; 

7.17. kapliča – speciāla bēru ceremonijai un īslaicīgai mirušā cilvēka zārka vai urnas ar kremēta mirušā 
pelniem  novietošanai pirms apbedīšanas paredzēta būve; 

7.18. piemiņas vieta – vēsturisku notikumu piemiņas vietas ar piemiņas zīmēm ar vai bez cilvēku 
apbedījumiem. 

II. KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

8. Kapsētu, kapličas un piemiņas vietu apmeklētājiem jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā 
arī  kapsētas apsaimniekotāja norādījumi. 

9. Kapsētās un piemiņas vietās aizliegts: 
9.1. veikt mirušo apglabāšanu bez saskaņojuma ar pašvaldību un kapavietas uzturēšanas līguma 

noslēgšanas; 

9.2. pārvietoties ar slēpēm, skrituļslidām, velosipēdiem un līdzīgiem pārvietošanās līdzekļiem; 
9.3. braukt ar transportlīdzekļiem, izņemot kapsētas apsaimniekošanai paredzētajiem transportlīdzekļiem, 

kā arī gadījumos, kad  ir saņemta  kapsētas apsaimniekotāja atļauja; 
9.4.  piegružot teritoriju un kapsētas aizsargjoslu, dedzināt atkritumus; 

9.5. patvaļīgi cirst un/vai bojāt kokus un apstādījumus; 
9.6. bez saskaņošanas ar kapsētas apsaimniekotāju veikt stādījumus, kuru augstums ir lielāks vai  var 

pārsniegt 1.5 m; 

9.7. bojāt ēkas, būves, kapu inventāru, pieminekļus, kapu apmales, arhitektūras mazās formas; 
9.8. ņemt smiltis un zemi ārpus speciāli tam norādītām vietām; 

9.9. traucēt bēru ceremoniju; 
9.10. atrasties teritorijā nepiedienīgā izskatā (piemēram, peldēšanas apģērbā, maskā utt.), psihotropo 

vielu vai alkohola ietekmē; 

9.11. mest atkritumus ārpus speciāli iekārtotām un apzīmētām vietām; 
9.12. ievest dzīvniekus; 

9.13. vākt ziedus, vainagus, sveces vai kapu inventāru, bez saskaņošanas ar kapu apsaimniekotāju, 
ārpus piederīgo kapa vietas; 

9.14. veikt nesaskaņotu būvniecību; 
9.15. kapavietas nožogošanai un noformēšanai izmantot materiālus, kurus normatīvie akti aizliedz 

izmantot  būvniecībā (piemēram, asbestcementa izstrādājumi u.c.). 

9.16. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas, tai skaitā veicot stādījumus, izbūvējot apmales. 
10. Pirms atkritumu izmešanas tam norādītā vietā, apmeklētājiem jāveic atkritumu šķirošana nodalot no 

organiskajiem atkritumiem (ziedi, vainagi, zari, lapas u.c.) neorganiskos atkritumus (svečturi, sveces, 
lentas, plastmasa, metāls u.c.), ko izmet speciāli tam paredzētās vietās. 

11. Veidojot jaunas kapavietas, dzīvžoga vai jebkura cita nožogojuma augstums nedrīkst pārsniegt 0,7 m. 

 
III.  KAPSĒTAS APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI 

12. Pašvaldības kapsētas tiek nodotas apsaimniekošanā ar pašvaldības lēmumu. 
13. Kapsētas apsaimniekotājam ir šādi pienākumi: 

13.1. uzturēt kārtībā un labiekārtot kapsētu norobežojumus un aizsargjoslas teritorijas, kā arī kapsētā 

esošās būves, celiņus; 
13.2. organizēt kapsētu teritoriju labiekārtošanu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku 

stādīšanu, kopšanu vai nozāģēšanu, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo pašvaldības pārstāvi, 
atkritumu izvešanu un ūdensapgādi; 

13.3. organizēt kapsētu paplašināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātiem 
projektiem; 

13.4. organizē kapličas darbību un uzturēšanu; 

13.5. nodrošināt kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā saskaņā ar kapsētas 
ierīkošanas plānu; 

13.6. veikt kapavietu vēsturisko inventarizāciju; 
13.7. nodrošināt lietvedības kārtošanu, tai skaitā, apbedīto reģistrāciju, apbedījumu vietu uzskaiti, 

datu digitalizāciju (kapu infrastruktūras uzmērīšanu digitālā formātā un datu bāzes uzturēšanu), 

aktēšanu un informācijas pieejamību; 
13.8. nodrošināt sanitāro normu un šo saistošo noteikumu ievērošanu; 

13.9. veikt kapavietu apsekošanu ne retāk kā reizi gadā; 
13.10. veikt apbedīto bez piederīgajiem kapavietu uzturēšanu līdz iestājas šo noteikumu 26. punktā 

noteiktie apstākļi; 
13.11. nodrošināt kapličas un piemiņas vietu uzturēšanu; 

13.12. nodrošināt šādus pakalpojumus: 



13.12.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu, nospraušanu dabā; 

13.12.2. kapsētas sagatavošanu un sakopšanu pirms un pēc bēru ceremonijas; 

13.12.3. kapličas pakalpojumi, inventāra iznomāšana; 
13.12.4. smilts un zemes pievešanu; 

13.12.5. veikt kapavietu apsaimniekošanu pamatojoties uz apsaimniekošanas līgumu. 
14. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības: 

14.1. veikt koku vai dzīvžogu apgriešanu/nozāģēšanu kapavietas teritorijā, ja kapa vietas uzturētājs 

neievēro šo noteikumu prasības; 
14.2. veikt kapa vietas samazināšanu, ja kapa vietas uzturētājs pārkāpj ierādītās kapa vietas robežas; 

14.3. veikt mazo arhitektūras formu novākšanu vai citus pasākumus, ja tie nepieciešami vides drošības 
nodrošināšanai; 

14.4. likvidēt nesaskaņotus apbedījumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

15. Kapsētas apsaimniekotājs drīkst piedāvāt arī citus pakalpojumus. 
16. Maksu par pakalpojumiem nosaka kapsētas apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību vai ar pašvaldības 

lēmumu, ja kapu apsaimniekošanu veic pašvaldība. 
 

IV. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA 
17. Kapsētā kapavietu piešķir un dabā ierāda kapsētas apsaimniekotājs, pamatojoties uz: 

17.1. fiziskas personas vai sociālās aprūpes institūcijas rakstveida iesniegumu; 

17.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu). 
18. Kapsētā izveidotā kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu, kapavietas 

uzturētājam atļauju apbedīt mirušo dod kapsētas apsaimniekotājs, pamatojoties uz: 
18.1. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 

18.2. kapavietas uzturēšanas līgumu (pielikums Nr.2). 

19. Kapavietas lielums tiek noteikts, saskaņā ar šādiem izmēriem:  
 

 
Kapavieta 

 
Platums (m) 

 
Garums (m) 

Vienvietīga 1.75 3.00 

Divvietīga 2.50 3.00 

Trīsvietīga  3.00 3.00 

Rindu (joslveida kapavietu izvietojums) kapavietas mirušo 

bez piederīgiem apbedīšanai  

1.50 

 
3.00 

Kapavieta kremētu mirušo urnām ( < 4 gab.) 1.50 3.00 

 
20. Mirušo kapsētā var apglabāt tikai zārkā vai urnā. 

21. Apbedīšanu organizē kapa vietas uzturētājs, bēru laiku iepriekš saskaņojot ar kapu apsaimniekotāju. 
22. Apbedīšanas laiku apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu 

sniedzējs saskaņo ar kapsētas apsaimniekotāju.  

23. Kapam jābūt ne seklākam par 1.5 m no zemes līmeņa līdz zārka vākam vai no zemes līmeņa līdz urnai. 
Vienā kapavietā ir pieļaujama 4 (četru) urnu apbedīšana. 

24. Apbedījums nedrīkst atrasties tuvāk par 2.5 m no saglabājama koka un 0,3 m no kapa pieminekļa.  
25. Virsapbedījumus kapā var izdarīt 20 gadus pēc iepriekšējā apbedījuma, ja kapa vieta ir aktēta.  

26. Mirušajam bez piederīgajiem kapavieta tiek saglabāta 20 gadus. Pēc minētā termiņa beigām kapu 
nolīdzina, un kapsētas apsaimniekotājs lemj par virsapbedījuma veikšanu.  

27. Ja pēc mirušā bez piederīgajiem apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie, kuri vēlas mirušo pārapbedīt vai 

arī labiekārtot un kopt kapavietu, viņiem ir pienākums atlīdzināt pašvaldībai izdevumus, kas radušies, 
organizējot mirušā apbedīšanu. 

28. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā 1 gadu pēc  apbedīšanas brīža, saņemot kapsētu 
apsaimniekotāja un attiecīgā sanitārā dienesta (Veselības inspekcija) atļauju. 

29. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, saskaņojot ar kapu 

apsaimniekotāju. 
30. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kas organizē/veic pārapbedīšanu. 

31. Slēgtās un daļēji slēgtās kapsētās apbedījumi veicami izņēmuma kārtā, ja attiecīgajā kapsētā ir vieta 
apbedījumam un ir pamatots iemesls veikt apbedījumu. 

32. Daļēji slēgtās kapsētās kapu apsaimniekotājs ierāda vietu tikai mirušā cilvēka apglabāšanai. 
33. Slēgtā kapsētā kapu apsaimniekotājam ir tiesības atteikt veikt apbedījumu.  

34. Slēgto kapsētu uzturēšanu kapu apsaimniekotājs veic pēc nepieciešamības, prioritāri nodrošinot vides 

drošības pasākumus. 
V. KAPAVIETAS KOPŠANA UN UZTURĒŠANA 



35. Kapavietas uzturētājam ir pienākums: 

35.1. regulāri kopt un uzturēt kārtībā ierādīto kapavietu; 

35.2. ievērot šo noteikumu prasības; 
35.3. noslēgt ar kapsētas apsaimniekotāju kapavietas uzturēšanas līgumu. 

36. Par nekoptu uzskata ar nezālēm aizaugušu kapavietu, kurā gada laikā nav veikti kopšanas darbi. 
37. Par nekoptu kapavietu pašvaldības pilnvarotas amatpersonas tiesīgas sastādīt aktu un pie kapavietas  

izlikt noteikta parauga brīdinājuma zīmi. 

38. Akta kopija ar brīdinājumu un uzaicinājumu 3 mēnešu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas sakopt 
kapavietu tiek nosūtīta kapavietas uzturētājam, ja ir noslēgts līgums par kapa vietas uzturēšanu.  Ja 

kapavietas uzturētājs brīdinājumu par nekoptu kapavietu saņēmis 3 gadus pēc kārtas un nav  to  
sakopis, tā tiek atzīta par pamestu. 

39. Gadījumos, kad nav noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums un kapavietas uzturētājs nav zināms, 

kapavieta tiek atzīta par pamestu, ja 3 gadus pēc kārtas ir sastādīts akts par nekoptu kapavietu. 
40. Tiesības uz kapavietu izbeidzas un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja: 

40.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu; 
40.2. kapavietas kopšanas darbi nav veikti 3 gadus pēc kārtas un tā atzīta par pamestu atbilstoši šo 

noteikumu 38. un 39.punktiem. 
41. Ja kapavietas uzturēšanas līgums ir izbeigts, pamatojoties uz šo noteikumu 40.2. punktu, persona var 

lūgt atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, iesniedzot iesniegumu kapsētas apsaimniekotājam, 

izņemot gadījumus, kad ir noslēgts jauns kapavietas uzturēšanas līgums ar citu kapavietas uzturētāju un 
kapavietā ir veikts jauns apbedījums. Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, ir 

pienākums noslēgt jaunu kapavietas uzturēšanas līgumu. 
42. Kapu apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību vai pašvaldība, atsevišķas kapavietas un/vai kapavietās 

uzstādīto aprīkojumu (pieminekļus, kapu plāksnes, apmales u.c.), kam ir mākslas vai kultūrvēsturiska 

vērtība, var noteikt kā saglabājamas piemiņas vietas. 
43. Par pamestā kapavietā noņemto aprīkojuma (kapu pieminekļi, kapu plāksnes, apmales u.c.) uzglabāšanu 

vai utilizāciju ir atbildīgs kapsētas apsaimniekotājs. 
44. Kapsētā “Sparvu kapi”, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, noteiktas sekojošas papildus prasības 

jauniem apbedījumiem: 
44.1. kapa vietas noformējumā atļauts izmantot akmens, betona, koka, metāla izstrādājumus, kas 

stilistiski līdzīgi vai iederas vēsturisko kapu ainavā. 

44.2. dzīvžoga stādījumos atļauts izmantot tikai sekojošu krūmu sugu stādus: mūžzaļais buksis 
/buxus sempervirens, alpu vērene/ribes alpinum, spožā klintene/cotoneaster lucidus.  

44.3. jaunie apbedījumi nedrīkst atrasties tuvāk par 3 m no saglabājamiem kokiem un vēsturiskajiem 
apbedījumiem (vecākiem par 1940. gadu), saskaņā ar kapsētu ierīkošanas plānu. 

45. Brāļu kapu un piemiņas vietu atjaunošanu/renovēšanu var veikt atbilstoši izstrādātam un pašvaldībā 

saskaņotam  labiekārtošanas projektam. Pašvaldība izdod tehniskos noteikumus brāļu kapu un piemiņas 
vietu labiekārtošanai. 

46. Kapavietas uzturētājam, kuram nav noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums, 2 (divu) gadu laikā pēc šo 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās ir jānoslēdz līgums ar kapsētas apsaimniekotāju par kapavietas 

uzturēšanu. 

47. Kamēr pašvaldība nav noslēgusi līgumu par kapsētu apsaimniekošanu ar komersantu, kapsētu 
apsaimniekotāja funkcijas veic Jaunpils novada domes labiekārtošanas nodaļa par budžeta līdzekļiem. 

48. Tiek noteikts pārejas periods Jaunpils kapu digitalizācijai un kapsētu ierīkošanas plānu izstrādei līdz 
31.12.2017. 

VI . ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU 
49. Šo Noteikumu izpildi kontrolē Jaunpils  novada Labiekārtošanas nodaļa.  

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

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

52. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu  var piemērot naudas sodu fiziskām personām  no EUR 20.00  
līdz  EUR 250.00  un juridiskām personām  no EUR 100.00  līdz  EUR 1000.00. 

53. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no šo noteikumu prasību pildīšanas.  

54. Jaunpils  novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.  

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
55. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā diena pēc to publicēšanas  laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.  

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 

 



1. PIELIKUMS 

SAISTOŠAJIEM  NOTEIKUMIEM  Nr.17 

„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 
 

Jaunpils novada pašvaldības kapsētas un piemiņas vietas 
Jaunpils novada Jaunpils pagasta teritorijā ir sekojošas kapsētas: 

1. Meža kapi; 

2. Sparvu kapi (daļēji slēgtie); 
3. Sveikuļu kapi; 

4. Spriņģu kapi; 
5. Vītiņu kapi; 

6. Rubuļu kapi; 

7. Lauku kapi; 
8. Saulīšu kalna piemiņas vieta (piemiņas vieta); 

9. Pelnāju kapi (piemiņas vieta). 
Jaunpils novada Viesatu pagasta teritorijā ir sekojošas kapsētas: 

10. Vēžu kapi; 
11. Rāvu kapi  (daļēji slēgtie); 

12. Kluiganu kapi (slēgtie); 

13. Rožkalnu brāļu kapi (piemiņas vieta). 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



PIELIKUMS Nr.2 

SAISTOŠAJIEM  NOTEIKUMIEM  Nr.17 

„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 
 

 
LĪGUMS PAR KAPA VIETAS UZTURĒŠANU Nr. ....... 

Jaunpilī, 201___. gada ___. _____________. 

 
 

Jaunpils novada dome, reģ. Nr. 90000051932, juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, tā......................................... personā, kas darbojas uz Nolikuma pamata, 

turpmāk saukts “Kapsētas apsaimniekotājs”, no vienas puses, 

 
Un................., personas kods: .................... adrese: .................... Jaunpils pag., Jaunpils nov. 

turpmāk saukts „Kapavietas uzturētājs”, no otras puses, kopā saukti – „PUSES” vai individuāli „PUSE”, 
noslēdz līgumu par sekojošo, turpmāk tekstā - LĪGUMS: 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Kapsētas apsaimniekotājs uzdod un Kapavietas uzturētājs apņemas uzturēt kapa vietu/as, 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Kapsētas apsaimniekotāja norādījumiem. 

1.2. Kapavietas uzturētājam tiek nodota/s uzturēšanā kapa vietas/s:   
1.2.1. adresē:  .................... pagasts, Jaunpils novads. 

1.2.2. ......................... kapi 
1.2.3. ......................... sektors 

1.2.4. ......................... vieta/s 

1.2.5. ............................. piederīgo vārds, uzvārds 
 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 
2.1. Līgums neparedz maksu par kapa vietas uzturēšanu. Visas ar kapa vietas uzturēšanu saistītās izmaksas, 

ko atbilstoši saistošajem noteikumiem un pašvaldības budžetam nenodrošina Kapsētas 
apsaimniekotājs, sedz Kapavietas uzturētājs. 

3.  Kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumi 

3.1. Kapavietas uzturētājam ir pienākums stingri ievērot LR normatīvo aktu, tai skaitā pašvaldības izdoto 
saistošo noteikumu prasības, kā arī LĪGUMA noteikumus. 

3.3. Kapavietas uzturētājam pienākums regulāri kopt un uzturēt kārtībā ierādīto kapavietu/as. 
3.4. 30 dienu laikā informēt Kapsētas apsaimniekotāju par kontaktinformācijas (e-pasts, tālrunis) 

izmaiņām. 

3.5. Kapavietas uzturētāja kontaktpersonas ir Gita Zeminska (mob. tālrunis 26163648) un  Gvido 
Leiburgs, e-pasts: gvido,leiburgs@jaunpils.lv) 

4. Kapsētas apsaimniekotājs tiesības un pienākumi 
4.1. Kapsētas apsaimniekotāja tiesības un pienākums, pašvaldības budžeta ietvaros, nodrošināt 

pašvaldības saistošo noteikumu prasību ievērošanu un kontroli. 

 
5. LĪGUMA darbības laiks un izbeigšana 

5.1. LĪGUMS stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz kapa vieta tiek aktēta vai 
noslēgts jauns uzturēšanas līgums, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. 

5.2. Kapavietas uzturētājam ir tiesības izbeigt LĪGUMU, ja ir pamatots iemesls vai ir noslēgts jauns līgums 
ar citu uzturētāju par kapa vietas uzturēšanu, otru PUSI par to rakstveidā brīdinot 5 (piecas) dienas iepriekš. 

6. Nepārvarama vara 

6.1. PUSEI, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, jāpierāda tās esamība. 
7. Citi noteikumi 

7.1. LĪGUMU var grozīt, papildināt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību tikai pēc PUŠU 
savstarpējas rakstiskas vienošanās, kas kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Nepieciešamības gadījumā LĪGUMA grozīšanas vai apturēšanas ierosinātājs otrai PUSEI iesniedz 

rakstveida priekšlikumus, uz kuriem tai ir jāatbild ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā. 
7.3 PUSES vienojas jebkādus strīdus vai domstarpības, kas izriet no LĪGUMA, risināt savstarpēju sarunu ceļā. 

7.4. LĪGUMS ir sastādīts un tiek pildīts, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Attiecības, kas nav noregulētas 
LĪGUMĀ, tiek noregulētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

7.5. PUSES apņemas neatklāt trešajām personām informāciju, kas saistīta ar LĪGUMU, izņemot gadījumus, 
kad informāciju pieprasa personas, kurām šādas tiesības ir noteiktas ar likumu.  



7.6. LĪGUMS ir sastādīts uz 2 (divām) lapaspusēm  divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas 

pie Kapavietas uzturētāja, bet otrs pie Kapsētas apsaimniekotāja. 

8. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses un norēķinu konti 
 

Kapsētas apsaimniekotājs: 
Jaunpils novada dome 

Kapavietas uzturētājs: 
Vārds, Uzvārds:................................................. 

Reģ.Nr. 90000051932,  

juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads  

AS Swedbank, 
Kods HABALV22 

Konts Nr.LV22HABA0551020325777 

.................................................                                         
           /paraksts/                                 

Personas kods: .............................................  

Adrese:  ...................Jaunpils pagasts, Jaunpils 
novads, 

tālr.:....................... e-pasts:............................... 
Banka: ........................................... 

Konts: ............................................ 

Kods: ............................................. 
............................................................ 

/paraksts/ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



PIELIKUMS NR.3 

SAISTOŠAJIEM  NOTEIKUMIEM  Nr.17   

„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 
 

Kapa vietas pieteikuma veidlapa  

Nr. Pozīcija Piezīmes 

1 Pieteicēja vārds, uzvārds  

2 Mirušās personas vārds, uzvārds  

3 Apglabāšanas veids:  

3.1. zārks  

3.2. urna  

4 Bēru datums/laiks  

5 Kapličas izmantošanas laiks  

6 Kapsēta, kur vēlas apglabāt mirušo  

7 Sektora Nr.  

8 Vietas Nr.  

9 Esošajos dzimtas kapos  

10 Jauna vieta  

11 Maksas pakalpojumi:  

11.1 Kapa vieta:  

11.1.1 Vienvietīga 15,00 euro   

11.1.2 Divvietīga  30,00 euro   

11.1.3 Trīsvietīga 60,00 euro  

11.1.4 Katra papildus vieta (1 x 3 m), ja vēlas aizņemt 

vairāk kā 3 kapa vietas 80,00 euro 

 

11.1.5 Par kapa vietas aizņemšanu, ja netiek veikta 

apbedīšana  - 150,00 euro 

 

11.1.6 Kapa vietas uzmērīšana dabā, ierādīšana 10,00- 
euro 

 

11.1.7 Kapličas izmantošana 10, 00 euro/diena  

11.1.8 Inventāra noma (dēļi, lāpstas, karogi) – 5,00- 
euro 

 

12 Pakalpojumu summa:  

13 Atlaide 50%:  

14 Atlaides pamatojums:  
Jaunpils novadā deklarēto mirušo personu 

piederīgajiem (vīrs, sieva, tēvs, māte, dēls, meita, 
brālis, māsa) maznodrošinātajām personām, 

daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem tiek noteikti 

atvieglojumi maksas pakalpojumiem ) 

 

15 Summa apmaksai:  

16 Pielikumā:  

16.1 Miršanas apliecības kopija (pielikumā)  

16.2 Izraksts no datu bāzes CARIS  

 
Kapa vieta dabā apsekota un tajā iespējams veikt apbedījumu    
 
Kapa vieta dabā apsekota un tajā nav iespējams veikt apbedījumu. Pamatojums: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Kapa vietas ierādītājs    ___________________ ______________________/vārds, uzvārds/ 

/paraksts/ 
Datums:____________________ 
 
Samaksa veikta:_______________________________  /dd.mm.gg/ 

 



 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  Nr. 17  
„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

    Likuma „Par pašvaldībām “ 15. panta pirmās daļas 2. punkts 
nosaka, ka visām pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, 

tai skaitā nodrošināt kapsētu izveidošanu un uzturēšanu. 
    Likuma „Par pašvaldībām“ 43. panta trešās daļas 9. punkts 

nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot 
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 

likumos. 

Pašvaldībai līdz šim nav bijuši noteikumi par kapsētu  uzturēšanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiks noteikti kapsētu iekšējās kārtības 

noteikumi, kapsētu apsaimniekotāja pienākumi, apbedīšanas 
kārtība, atbildība par noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla 

ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

     Saistošie noteikumi pieļauj kapu apsaimniekošanas funkcijas 

nodot komersantam. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

    Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides un reģionālās attīstības 
ministrijai.  

    Ar saistošajiem noteikumiem personas varēs iepazīties 

laikrakstā „Jaunpils Vēstis“, novada Domē  un mājas lapā 
www.jaunpils.lv. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Par noteikumiem  debatēts  sešās iedzīvotāju sapulcēs 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
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. 176 
Maksas pakalpojumi  par kapsētu un kapličas izmantošanu 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. novembrī                                                               Nr.11,13. p. 

                                                            

1. Apstiprināt maksas pakalpojumus par kapsētu un kapličas izmantošanu 

Pakalpojuma veids Samaksa EUR  

1. Maksa par kapa vietu:   

1.1. Vienvietīga 15,00  

1.2.  Divvietīga 30,00  

1.3.  Trīsvietīga 60,00  

1.4.  Katra papildus vieta (1x3 m), ja vēlas aizņemt 

vairāk kā 3 kapa vietas 

80,00  

1.5.  Par kapa vietas aizņemšanu, ja netiek veikta 
apbedīšana   

150,00  

2. Kapa vietas uzmērīšana dabā, ierādīšana 10,00  

3. Kapličas izmantošana / dienā 10,00  

4. Inventāra noma (dēļi, lāpstas, karogi) 5,00  

5. Kapa vietas apsaimniekošanas (dzīvžoga, stādījumu 

uzturēšana, cirpšana, lapu grābšana 2 x, pieminekļa 
mazgāšana, sveces, ziedi uz kapu svētkiem, nezāļu 

ravēšana 3x, smilts pievešana 1x) gada maksa*, ja 

noslēgts apsaimniekošanas līgums: 

  

5.1.  Vienvietīga  20,00  

5.2.  Divvietīga   25,00  

5.3.  Trīsvietīga  30,00  

*Ja kapa vietas uzturētājam ir speciālas prasības kapa vietas apsaimniekošanai, līgumcena tiek 
noteikta individuāli pusēm vienojoties. 

 

6. Jaunpils novadā deklarēto mirušo personu piederīgajiem (vīrs, sieva, tēvs, māte, dēls, 

meita, brālis, māsa) maznodrošinātajām personām, daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem tiek 
noteikti atvieglojumi maksas pakalpojumiem 50% apmērā. 

 

 

2. Lēmums stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā Saistošie noteikumi Nr. 17 „Par Jaunpils 
novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”.  

 
 

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. 177 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „ Par grozījumiem  2014.gada 30. janvāra  Saistošajos 
noteikumos Nr.1  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. novembrī                                                               Nr.11,14. p. 

                                                            
 

 

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

 1.  Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.13 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra ”Saistošajos 
noteikumus Nr. 1  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014. gadam ”. 

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

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

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

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

iestāžu un struktūrvienību vadītājus,  kuru budžetos izdarīti  šie  grozījumi.  

 
Pielikumā saistošie noteikumi uz 1 lp. 

 
 

 

Priekšsēdētāja                             L.Gintere 
             

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
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 

 

 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16 
„ Par grozījumiem  2014.gada 30. janvāra  Saistošajos noteikumos 

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

2014. gada 27. novembrī 
 

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

 

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

1. Palielināt ieņēmumus: 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie 
valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

55980,- VARAM noslēguma 
maksājums par 

skolas siltināšanu 

 

2. Ieņēmumus novirzīt: 

9999 Aizdevuma apmaksa 
Valsts kasei  

55980,- Kredīta nomaksa par 
skolas siltināšanu  

 

3. Veikt savstarpējos grozījumus: 

Samazināt procentu nomaksas kodu 4300 -2765,- 

Palielināt aizdevuma apmaksas Valsts kasei kodu 

9999 

2765,- 

 
 

 
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.178 

 Par  Jaunpils novada  attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. novembrī                                                               Nr.11,15. p. 

                                                            
 Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”  16.punkts nosaka, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā 

reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro 
likuma „Par pašvaldībām” 61.1 panta trešajā daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko. 

Šāda investīciju plāna vai rīcību plāna aktualizēšanas kārtība precīzāk ir noteikta arī Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.maijā un pēc būtības  aizstāj noteikumus Nr.711. 
 Pamatojoties uz iepriekš minētajiem tiesību aktiem, vienbalsīgi  NOLEMJ: 

      1. Uzsākt ar   2012. gada  29. februāra  Domes sēdes  Nr. 2, 20.p. lēmumu  apstiprinātās Jaunpils 

novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam  investīciju plāna aktualizāciju. 
     2. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja vija Zīverte. 

     3. Lēmumu iesniegt Domei apstiprināšanai 
 

 

 
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. 179 
Par sadarbību ar Gremi ciema  fondu  Kvareli pašvaldībā Gruzijā 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  27. novembrī                                                               Nr.11,16. p. 

                                                            
1. Dibināt  starptautiskos sadraudzības sakarus ar  Gremi ciema  fondu Kvareli pašvaldībā Gruzijā. 

2. Sadraudzības līguma slēgšanai ar Gremi ciemu  Kvareli pašvaldībā  Gruzijā no 2014. gada 1. decembra 

līdz 6. decembrim,  deleģēt  Domes  priekšsēdētāju Ligitu Ginteri, izpilddirektoru Pēteri Baranovski, SIA 
„Jaunpils pils” valdes locekli  Kristīni Liepiņu un  PSIA „Jaunpils KS” valdes priekšsēdētaju Gunti Jubiņu.  

3. Domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei un izpilddirektoram Pēterim Baranovskim ceļa izdevumus,   
saskaņā ar rēķinu EUR  1381,28 apmērā un  komandējuma naudu, saskaņā ar  MK noteikumiem Nr. 969 

„Kārtība kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” ,  segt no pašvaldības budžeta papildus 

finanšu līdzekļiem. 
4. SIA „Jaunpils pils” valdes loceklei  Kristīni Liepiņai ceļa izdevumus,   saskaņā ar rēķinu un  

komandējuma naudu, saskaņā ar  MK noteikumiem Nr. 969 „Kārtība kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 
saistītie izdevumi” ,  segt no SIA „Jaunpils Pils”  finanšu līdzekļiem. 

5. PSIA „Jaunpils KS” valdes loceklim Guntim Jubiņam ceļa izdevumus, saskaņā ar rēķinu un  
komandējuma naudu, saskaņā ar  MK noteikumiem Nr. 969 „Kārtība kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi” ,  segt no  PSIA „Jaunpils KS” finanšu līdzekļiem; 

6. Par lēmuma 3.4. un 5.  punktu izpildi atbildīga attiecīgās iestādes grāmatvedība.  
   

 
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. 180 
Par komandējumu Domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei uz Romu 
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Dome  12.11.2014. saņēma Latvijas Pašvaldību Savienības (LPS) vēstuli Nr. 1120143247/A2351 ar lūgumu 
komandēt  Ligitu Ginteri komandējumu uz Romu (Itālija) piedalīties  Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību 

padomes (CEMR),  organizētajā konferencē un Politikas  komitejas sanāksmē.  
 Pamatojoties uz LPS vēstuli NOLEMJ: 

1. Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri, norīkot komandējumā uz Romu ( Itālijā ) no 2014. gada 15. -

18. decembrim, lai piedalītos CEMR organizētajā konferencē un Politikas komitejas sanāksmē 
2. L.Ginterei komandējuma naudu, saskaņā ar  MK noteikumiem Nr. 969 „Kārtība kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” ,  izmaksāt  no pašvaldības budžeta papildus ieņēmumiem. 

 
 

Priekšsēdētāja                                   L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 181 
Par  24.09.2014.  Domes sēdes lēmuma 

Nr. 143 „Par jaunas automašīnas iegādi un autotransporta pārstrukturizāciju” precizēšanu  
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24.10.2014. Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 143 „Par jaunas automašīnas iegādi  un pašvaldības 

autotransporta pārstrukturizāciju”, kurā nolēma iegādāties jaunu vieglo automašīnu summā līdz EUR 
30 000,00, kā pirmo iemaksu izmantojot esošo automašīnu GOLF, HO 1631. 

Iepirkumu komisija  03.11.2014.  nolēma  piešķirt  tiesības slēgt līgumu  SIA „MOLLER AUTO 
VENSPILS”, reģ. Nr. 41203010445, kā  uzvarētājam  iepirkumā „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils 

novada domei. Jaunās piegādājamās automašīnas kopējā iegādes cena ir EUR 30882,00 (trīsdesmit tūkstoši 

astoņi simti astoņdesmit divi euro),tajā skaitā PVN, kas veidojas no: 
1. Pasūtītājam piederošas lietotas 2004. gada izlaiduma automašīnas Volkswagen Golf ( VIN: 

WVWZZZ1KZ5PO29708, valsts reģistrācijas numurs:HO1631) vērtības EUR 2672,00 (divi tūkstoši seši simti 
septiņdesmit divi euro) t.sk. PVN; un 

2. jaunās piegādājamās automašīnas pirkuma maksas EUR 28210,00 (divdesmit astoņi tūkstoši divi 
simti desmit euro, 00 euro centu). 

Pasūtītājam piederošas lietotas 2004. gada izlaiduma automašīnas Volkswagen Golf ( VIN: 

WVWZZZ1KZ5PO29708, valsts reģistrācijas numurs:HO1631) nodošanu Piegādātāja īpašumā, izdarot 
ieskaitu Volkswagen Golf ( VIN:  WVWZZZ1KZ5PO29708, valsts reģistrācijas numurs:HO1631)  nosacītās 

cenas, kas ir EUR 2672,00 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro) t.sk. PVN, apmērā, nosaka ar 
Jaunpils novada iepirkuma komisijas 2014. gada 16.oktobra lēmumu Nr.1 (Iepirkumu komisijas sēdes 

protokols Nr.1) apstiprinātā iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas 

Nr.JND2014/6, nolikuma 3.1. punkts: 
„3.1. Iepirkuma priekšmets ir jaunas, vieglās automašīnas(turpmāk tekstā arī- „Automašīna”)  piegāde 

Jaunpils novada domei ar pilnīgu vai daļēju samaksu par Automašīnu ar Pasūtītājam piederošas lietotas 
2004. gada izlaiduma automašīnas Volkswagen Golf ( VIN: WVWZZZ1KZ5PO29708, valsts reģistrācijas 

numurs:HO1631) nodošanu Piegādātāja īpašumā, izdarot ieskaitu Volkswagen Golf ( VIN:  
WVWZZZ1KZ5PO29708, valsts reģistrācijas numurs:HO1631)  nosacītās cenas, kas ir EUR 2672,00 (divi 

tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro) t.sk. PVN, apmērā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums) 

un šī nolikuma noteikumiem un nosacījumiem”. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto  NOLEMJ: 

Precizēt  24.09.2014. Domes sēdes lēmuma Nr. 143 „Par jaunas automašīnas iegādi  un pašvaldības 
autotransporta pārstrukturizāciju” 1. punktu , izsakot to šādā redakcijā: 

1. Iegādāties jaunu vieglo automašīnu , nosakot automašīnas  iegādes slieksni 31 000,00 un kā 

pirmo iemaksu izmantot esošo automašīnu GOLF, HO 1631. 
 

 
Priekšsēdētāja                             L.Gintere  

  

 
 

 
 

 


