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Jaunpils novada Jaunpils pagastā  

2016.gada  28. janvārī                                                                          Nr.1 

                                                           

SĒDE SASAUKTA: 2016.gada  28. janvārī   plkst. 9.00 
SĒDI SĀK: 2016.gada  28. janvārī   plkst. 9.00 

SĒDI VADA: Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 
SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Ligita Gintere, Dace Adiņa, Velga Pavlovska,  Raivo Altenburgs,  Raivis Pranis,  Kaspars Leimanis, 

Jānis Krūmiņš, Ēriks Strautiņš 
darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis galvenā grāmatvede Anta Skuja, grāmatvedes Mārīte 

Petrova, Elīna Liepiņa, juridisko jautājumu konsultants Juris Valters, nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja 
Zinta Mielava, Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, nodokļu administratore Ilze Zorika, Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja Dzidra Krastiņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Labsvārde, policijas vecākais inspektors 

Mārtiņš Knops, Autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš , Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, 
Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, p/a „Jaunpils” direktore Kristīne Liepiņa  

žurnāliste Rūta Fjodorova 
SĒDĒ NEPIEDALĀS deputāts Guntis Nikolajevs/ pamatdarba dēļ,    

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Izpilddirektora informācija  

2. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no SIA “Bonso” 
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Zeltiņi” zemes vienības  sadalei 

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vētras” zemes vienības  sadalei 
5. Par dzīvokļa Nr.1 daudzdzīvokļu mājā „Levestes Zemgaļi” atsavināšanu 

6. Par dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu mājā „Laimas” atsavināšanu 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Timotiņi”  
8. Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Igauņi” 

9. Par I.Lapiņas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata 
10. Par Sabiedrisko attiecību un tūrisma  nodaļas izveidošanu 

11. Par Nolikumu Nr. 1/2016.  „Sabiedrisko attiecību un tūrisma  nodaļas  nolikums” 
12. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016. „Par grozījumiem  Jaunpils novada domes 2009. gada 

5. augusta  Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 

13. Par Noteikumiem  Nr. 2/2016. „Par Sporta nama maksas pakalpojumiem” 
14. Par 2015. gada budžeta izpildi 

15. Par  atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem 
16. Par atlīdzību privāto automašīnu  lietotājiem 

17. Par Nolikumu Nr. 3/2016. Par grozījumiem  2013.gada 13.februāra nolikumā Nr.1 “Par Jaunpils 

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 
18. Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām  

19. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2016. „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016. 
gadam”  

20. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.  3/2016. „Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” 
21. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016.  „Par  pašvaldības nodevām   būvatļaujas saņemšanai 

Jaunpils novadā” 
22. Par  Jaunpils novada  Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju 

plāna 2015. -2018.  aktualizāciju 
23. Par Domes  un Domes komiteju sēžu grafiku 2016. gada 1. pusgadam 

 

1. Izpilddirektora informācija 

P.Baranovskis 
- šajā atskaites periodā galvenais uzdevums bija 2016.  gada budžeta sastādīšana; 



- uzsākts darbs pie novada pārbūvējamo grants ceļu topogrāfiskās uzmērīšanas; 
- janvārī veicām novada ceļu attīrīšanu no sniega;  

- turpinām darbu pie jauno darba telpu sagatavošanas. 
  

2. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no SIA “Bonso” 

I.Zorika 

Jautājums izskatīts 21.02.2016. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.1  „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no SIA 
“Bonso”  projektu. 

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

nekustamā īpašuma „Zeltiņi” zemes vienības  sadalei 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts 13.01.2016. Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 2  „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Zeltiņi” zemes 
vienības  sadalei” projektu. 

 

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

nekustamā īpašuma „Vētras”zemes vienības  sadalei 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts 13.01.2016. Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 3 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vētras” zemes 
vienības  sadalei” projektu. 

 

5. Par dzīvokļa Nr. 1 daudzdzīvokļu mājā „Levestes Zemgaļi” atsavināšanu 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts 13.01.2016. Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 4 „Par dzīvokļa Nr.1 daudzdzīvokļu mājā „Levestes Zemgaļi” atsavināšanu” 

projektu.  

 

6. Par dzīvokļa Nr. 3 daudzdzīvokļu mājā „Laimas” atsavināšanu 

Z.Mielava 
Jautājums  izskatīts 13.01.2016. Attīstības  komitejas sēdē 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 5 „Par dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu mājā „Laimas” atsavināšanu” projektu.  

 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Timotiņi” 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts 13.01.2016. Attīstības  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 6 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Timotiņi”  projektu.  

 

 
 

8. Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Igauņi” 

Z.Mielava 
Jautājums  izskatīts 13.01.2016. Attīstības  komitejas sēdē 

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

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 7 „Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Igauņi” 

projektu.  

 



9. Par I.Lapiņas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata 

L.Gintere 
Jautājums  izskatīts 06.01.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu  komitejas sēdē 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 8 „Par I.Lapiņas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata” projektu. 

 

10. Par Sabiedrisko attiecību un tūrisma  nodaļas izveidošanu 

L.Gintere 

Jautājums  izskatīts 18.01.2016. un 21.01.2016. Finanšu  komiteju sēdēs 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis) pret nav , 1 balsij atturoties ( Ē.Strautiņš), Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 9.  „Par Sabiedrisko attiecību un tūrisma  nodaļas izveidošanu” projektu. 

 

11. Par Nolikumu Nr. 1/2016.  

„Sabiedrisko attiecību un tūrisma  nodaļas  nolikums” 

L.Gintere 
Jautājums  izskatīts  21.01.2016. Finanšu  komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 
K.Leimanis, R.Pranis) pret nav , 1 balsij atturoties ( Ē.Strautiņš), Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 10 „Par Nolikumu Nr. 1/2016. „Sabiedrisko attiecību un tūrisma  nodaļas  

nolikums”  projektu. 
12. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016. 

„Par grozījumiem  Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta 

Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 

L.Gintere 

Jautājums  izskatīts  21.01.2016. Finanšu  komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis) pret nav , 1 balsij atturoties ( Ē.Strautiņš), Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 11.  „ Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016. „Par grozījumiem  Jaunpils 
novada domes 2009. gada 5. augusta  Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” 

projektu. 

 

13. Par Noteikumiem  Nr. 2/2016. „Par Sporta nama maksas pakalpojumiem” 

L.Gintere 

Debatēs  K.Leimanis 
Jautājums  izskatīts 06.01.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu  komitejas sēdē 

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

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.12„Par Noteikumiem  Nr. 2/2016.  „Par Sporta nama maksas pakalpojumiem” 

projektu.  
 

14. Par 2015. gada budžeta izpildi 

A.Skuja 

Jautājums izskatīts 21.02.2016. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 13  „Par 2015. gada budžeta izpildi” projektu.  

 

 

15.  Par  atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 21.02.2016. Finanšu komitejas sēdē 
P.Baranovskis- Pēc Finanšu komitejas tikai veikta izpēte un konstatēts, ka  ne visi darbinieki iesniedz 
attaisnojošos dokumentus par personīgā tālruņa izmantošanu darba  vajadzībām. Ieteikums labot lēmuma 

projektu „Par atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem” , atlīdzību atmaksājot  šoferiem , Jaunpils vidusskolas 
direktoram un Sporta nama  direktoram.  

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

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmumu Nr. 14  „Par atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem  ” jaunā redakcijā   

 

16. Par atlīdzību privāto automašīnu  lietotājiem 



P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 21.02.2016. Finanšu komitejas sēdē 
P.Baranovskis informē, ka lēmuma projekts  jāpapildina ar  degvielas normas noteikšanu sporta trenerim.  

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

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt papildinātu  lēmuma Nr. 15 „Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem  ” projektu.  

 

 
17. Par Nolikumu Nr. 3/2016 „Par Grozījumiem  2013.gada 13. februāra nolikumā 

Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 

L.Gintere 

Jautājums  izskatīts 18.01.2016 Finanšu  komiteju sēdēs 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.16 „Par Nolikumu Nr. 3/2016 „Par Grozījumiem  2013.gada 13. februāra 

nolikumā Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību” projektu.  

 

18. Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām  

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 18.02.2016. un 21.02.2016. Finanšu komitejas sēdē 
Debatēs Ē.Strautiņš 

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

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav   , Dome NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 17 „Par  novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām” 

projektu. 
 

 19. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2016  

„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”  

A.Skuja  
Jautājums izskatīts 18.01.2016. un 21.02.2016. Finanšu komitejas sēdē 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 18 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2016 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2015. gadam”  projektu. 
 

 
20. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.  3/2016 

„Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 

J.Valters 

Jautājums izskatīts 21.02.2016. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 19  „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016  „Par Jaunpils novada domes 

saistošo noteikumu publicēšanas vietu”  projektu. 

 
 

 
21. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016. 

„Par  pašvaldības nodevām   būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā” 

Dz. Krastiņa 

Jautājums izskatīts 21.02.2016. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, 

K.Leimanis, R.Pranis, Ē.Strautiņš) pret nav , atturas nav, Dome NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 20 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016 „Par „Par  pašvaldības 

nodevām   būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā”  projektu.  

 
22. Par  Jaunpils novada  Attīstības programmas 2012.-2018 .gadam  

Rīcības plāna un Investīciju plāna 2015. -2018. gadam  aktualizāciju 

V.Zīverte 
Jautājums  izskatīts 13.01.2016. Attīstības  komitejas sēdē 
Debatēs Ē.Strautiņš, R.Altenburgs, K.Leimanis, J.Krūmiņš 

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



Apstiprināt lēmuma Nr. 21  „Par  Jaunpils novada  Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības 
plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” projektu 

  
23. Par Domes  un Domes komiteju sēžu grafiku 2016. gada 1. pusgadam 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 21.02.2016. Finanšu komitejas sēdē 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.  22  „ Par Domes  un Domes komiteju sēžu grafiku 2016. gada 1. pusgadam” 
projektu. 

 

 
L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti  

Sēdi beidz plkst. 11.00 
 

 

Sēdi vadīja            L.Gintere 
 

Protokolēja           I.Lapsa 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

   Reģ. Nr. 90000051932 

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

 

 
 

LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

  
2016. gada  28. janvārī                                                                      Nr. 1 

Protokols Nr.1, 2. punkts                                                            

 
 

 

 Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no SIA “Bonso” 



 
    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:  
Piedzīt no SIA “Bonso”, reģ.Nr. 40103267489, jurid.adrese: “Struteles darbnīcas”, Strutele , Jaunpils 

pag., Jaunpils nov., LV-3145, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 126,32 apmērā, par nekustamo 
īpašumu ar adresi „ Struteles darbnīcas”, kadastra Nr. 9056 002 0087, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu; 
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilzei Zorikai 

 

Pielikumā : administratīvais akts uz 1 lp. 
 

 

  Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)      L.Gintere 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ēmumu manuālā veidā nosūtīt nodokļu administratorei, Nekusta īpašumu nodaļas vadītājai,  Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas grāmatvedēm PIELIKUMS 
 28.01.2016. Domes sēdes Nr. 1 lēmumam Nr. 1 

 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA “Bonso” 
 

Adresāts: SIA “Bonso”, reģ.Nr. 40103267489, jurid. adrese: “Struteles darbnīcas”, Strutele , Jaunpils 
pag., Jaunpils nov., LV-3145 

 Ņemot vērā to, ka SIA “Bonso”, reģ.Nr.40103267489, nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu ar adresi „Struteles darbnīcas”, kadastra Nr. 9056 
002 0087, Jaunpils novada dome  ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā.  
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka SIA “Bonso”, reģ.Nr. 40103267489 nekustamā īpašuma 

nodokļa maksāšanas  pienākums par nekustamo īpašumu ar adresi „ Struteles darbnīcas”, kadastra Nr. 9056 

002 0087, izriet no administratīvā akta – maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 
2015.gadu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams: 17.03.2015 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu Jaunpils novada domes amatpersona 21.12.2015  
ir izdevusi SIA “Bonso” brīdinājumu par piespiedu izpildi Nr.6-4/687, kurā norādīts, ka maksāšanas 

paziņojums nav izpildīts labprātīgi – nav apmaksāts noteiktajā termiņā. Tāpat minētajā brīdinājumā SIA 
“Bonso”  tika piedāvāts veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 20.01.2016. Brīdinājums 

stājās spēkā 27.01.2016. 

SIA “Bonso” minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nekustamā īpašuma nodokļa parādu nav 
samaksājis.  

SIA “Bonso” uz 2016.gada 13.janvāri  ir parādā Jaunpils novada domei nekustamā īpašuma nodokli par 
nekustamo īpašumu ar adresi „ Struteles darbnīcas”, kadastra Nr. 9056 002 0087  – pamatparāds EUR 115,06 un 

nokavējuma naudu EUR 11,26, kopā EUR 126,32 



Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu  (nekustamā 
īpašuma nodokli administrē pašvaldības), saskaņā ar  likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 12 daļu, 9.panta 
pirmo un otro daļu (nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 
nomaksāšanu noteiktajā laikā. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar 

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā 
procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai), likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 
pirmās daļas 2.punktu (nodokļu maksātāju vispārīgie pienākumi ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt 
nodokļus un nodevas), 18.panta pirmās daļas 11.punktu (nodokļu administrācijas pienākumi ir piedzīt bezstrīdus kārtībā 
termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 
26.pantā paredzētajā kārtībā), 26.panta pirmo daļu (nodokļu maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos 
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīdus kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu (labprātīgi neizpildīta 
administratīvā akta piespiedu izpildi veic šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja likums, uz kura pamata administratīvais akts 
izdots, nenosaka citu kārtību), 359.panta pirmās daļas 3.punktu (administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda izpildiestāde 
- tiesu izpildītājs), 360.panta pirmo daļu (administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: 
administratīvais akts ir stājies spēkā, administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam 
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi), 366.panta pirmo un otro daļu (administratīvo aktu, kas uzliek adresātam 
pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 
noteikumus par naudas summu piedziņu. Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu 
naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja tas izdots rakstveidā, ievērojot šā likuma 67.panta noteikumus, un ja 
adresātam saskaņā ar šā likuma 361. un 362.pantu ir izteikts rakstveida brīdinājums) un 367.pantu (izpildrīkojumu izdod 
izpildiestāde), Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

piedzīt no  SIA “Bonso”, reģ.Nr. 40103267489, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par  nekustamo 
īpašumu ar adresi „ Struteles darbnīcas”, kadastra Nr. 9056 002 0087 – pamatparāds EUR 115,06 un 

nokavējuma naudu EUR 11,26 kopā EUR 126,32 (Viens simts divdesmit seši euro un 32 centi) bezstrīdus 
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tai piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 

administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīvā procesa likuma 40.nodaļas 
noteikumiem (izpildes vispārējie noteikumi), privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad 
privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Jelgavas 
tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 
 
 

Domes priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)     L. Gintere 
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Protokols Nr.1, 3. punkts                                                            
 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Zeltiņi” zemes vienības  sadalei 

  

Jaunpils novada dome 2015.gada 8.janvārī saņēma īpašnieku SIA „Ekoforest” (1/2), adrese Lāčplēša 

iela 145-3, Rīga, un SIA „ANIDAX PROPERTY”, adrese Ieroču iela 10-36, Rīga, pilnvarotās personas un 
valdes priekšsēdētāja Jāņa Rubeņa iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-8/17, par atļaujas izsniegšanu zemes 

ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma ”Zeltiņi” zemes vienības ar zemes kadastra apzīmējumu 
9056 007 0046, platība 24,00 ha, sadalīšanai piecās daļās. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar 

iezīmētām sadales robežām, atdalāmo zemes gabalu platība aptuveni 17,6 ha (mežs), 1,20 ha (pļavas), 2,70 

ha (pļavas), 1,10 ha (pļavas),  paliekošā- 1,40 ha. Uz atdalāmajiem zemes gabaliem neatrodas ēkas. 

../../SkaidriteSv/AppData/Local/Microsoft/My%20Documents/Documents%20and%20SettingsSandraRoLocal%20SettingsTempNaisView%22%20l
../../SkaidriteSv/AppData/Local/Microsoft/My%20Documents/Documents%20and%20SettingsSandraRoLocal%20SettingsTempNaisView%22%20l
../../SkaidriteSv/AppData/Local/Microsoft/My%20Documents/Documents%20and%20SettingsSandraRoLocal%20SettingsTempNaisView%22%20l


   Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sadalāmā zemes vienība ar 
zemes kadastra apzīmējumu 90560070046 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 

likuma 8.panta pirmās daļas 3. punktu un Kadastra likuma 19.panta pirmo punktu, MK 12.04.2011. 
noteikumu Nr.288. 9.2 punktu, NOLEMJ:  

1. Atļaut Jānim Rubenim izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zeltiņi”, Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 007 0046 un platību 24,00 ha 

sadalīšanai piecos zemes gabalos pēc klāt pievienota un būvvaldē apstiprināta plāna pielikuma. Atdalāmo 
zemes gabalu platība 17,6 ha (mežs), 1,20 ha (pļavas), 2,70 ha (pļavas), 1,10 ha (pļavas), paliekošā „Zeltiņi” 

zemes gabala platība 1,40 ha.  

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

2.2. zemes ierīcības projektu izstrādāt uz esošā zemes robežu plāna pamata; 
2.3. visiem zemes gabaliem nodrošināt piebraucamos ceļus; 

2.4. zemes ierīcības projektā saglabāt esošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un precizēt 

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

     3. Atcelt Jaunpils novada Domes 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr.175 „Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamā īpašuma „Zeltiņi” zemes vienības sadalei”. 

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  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vētras” 

zemes vienības  sadalei 

 
[..] 

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

2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”,  likuma LR Zemes ierīcības 
likums 8.panta pirmās daļas 3. punktu un Kadastra likuma 19.panta pirmo punktu, MK 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288. 9.2 punktu, NOLEMJ: 
1. Atļaut [..] izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vētras”, Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 002 0038 un platību 31,8 ha sadalīšanai trīs 

zemes gabalos pēc klāt pievienota un būvvaldē apstiprināta plāna pielikuma. Atdalāmo zemes gabalu platība 
10,0 ha (aramzeme), 10,0 ha (aramzeme), paliekošā „Vētras” zemes gabala platība 11,8 ha.  

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

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

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

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



Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-
3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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Protokols Nr.1, 5. punkts                                                            

 
 

 

 Par dzīvokļa Nr.1 daudzdzīvokļu mājā „Levestes Zemgaļi” atsavināšanu 

 
[..] 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 4.panta otrās daļas 
1.apakšpunktu, 13. panta pirmo daļu, 7.panta 2. daļu, NOLEMJ: 

1. Pārdot [..] dzīvokli Nr.1 mājā „Levestes Zemgaļi”, kadastra apzīmējums 90569000453. Uzdot 

Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai noteikt dzīvokļa Nr.1 pārdošanas cenu, kā maksāšanas līdzekli 
nosakot euro. 

2. Nosūtīt [..] privatizācijas piedāvājumu un pirkuma līguma projektu. 
3. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1.punktā minētā objekta pārdošanu noslēdzams pēc 

pirkuma summas pilnā mērā ieskaitīšanas Jaunpils novada Domes bankas kontā. 

 
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  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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Par dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu mājā „Laimas” atsavināšanu 

 

[..] 
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 4.panta otrās daļas 

1.apakšpunktu, 13. panta pirmo daļu, 7. panta 2. daļu, NOLEMJ: 
1. Pārdot  [..] dzīvokli Nr.3 mājā „Laimas” , kadastra apzīmējums 90569000433.2 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai noteikt dzīvokļa Nr.3 pārdošanas cenu, kā 

maksāšanas līdzekli nosakot euro. 
3. Nosūtīt [..] privatizācijas piedāvājumu un pirkuma līguma projektu. 

4. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1.punktā minētā objekta pārdošanu noslēdzams pēc 
pirkuma summas pilnā mērā ieskaitīšanas Jaunpils novada Domes bankas kontā. 

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  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Timotiņi” 

[..] 

Saskaņā ar minēto iesniegumu, LR MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 9.8 punktu, Kadastra likuma 19. un 20.pantu, Zemesgrāmatu likuma 36. pantu, 

30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2014. gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Administratīvā procesa likuma 55. panta 

1.punktu, LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Timotiņi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 90560020044 zemes vienības sadales projektu.  Zemes gabals 15,6 ha tiek sadalīts 
trijos zemes gabalos:  

      1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 13,8 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Lauka 
Timotiņi”, piešķirt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

NĪLM kods 0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un jaunu īpašuma kadastra numuru, 

NĪVKRIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena zemes vienība (Nr.2). Uz zemes vienības 
neatrodas ēkas. 

1.2 Atdalāmajam zemes gabalam Nr. 3 0,7 ha platībā piešķirt nosaukumu „Timotiņi”, piešķirt 
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, 

zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu, NĪVKRIS reģistrēt kā otro zemes vienību, kura sastāvā ir 

trīs zemes vienības. Uz zemes vienības Nr.3 neatrodas ēkas. 
1.3 Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 1,1 ha platībā saglabāt esošo īpašuma nosaukumu 

„Timotiņi”, saglabāt esošo adresi „Timotiņi” , Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, noteikt zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Uz 

zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums sastāvēs no trīs 
zemes vienībām – Nr.1 (1,1 ha), Nr.3 (0,7 ha) un esošas zemes vienības 90560020045 10,6 ha platībā. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus visām 

zemes vienībām. 
3. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt 

precizētas. 
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  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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 Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Igauņi” 

 

Jaunpils novada dome 2015.gada 16.decembrī saņēma mērniecības firmas SIA Latvijasmernieks.lv 
iesniegumu, reģistrācijas Nr.3-8/1076, kurā lūgts apstiprināt īpašumā „Igauņi” sadalītās platības pēc robežu 

instrumentālās uzmērīšanas. 
Jaunpils novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumā Nr. 137 , 4. punktā tika noteikts, ka veicot 

zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas. 

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

pieņemt lēmumu par platības precizēšanu , ja tiek pārsniegtas noteiktās pieļaujamās platību atšķirības 
robežas, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļu, NOLEMJ:  

Precizēt zemes platības [..] īpašumā „Igauņi”, pēc zemes vienības sadalīšanas un robežu 

instrumentālās uzmērīšanas dabā,  zemes vienībās : 
 

Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums 

Īpašuma nosaukums 

Zemes ierīcības 
projektā 

projektētā platība 

(ha) 

Pēc robežu 
kadastrālās 

uzmērīšanas dabā 

(ha) 

90900020001 Igauņi 13,5 12,2 

(plānota zemes 

vienība)____ 

 
Lejas Igauņi (atdalītais 

īpašums) 

10,0 11,3 

 

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 I.Lapiņas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata 

 
Dome  05.01.2015. saņēma Sociālā dienesta vadītājas I.Lapiņas iesniegumu, reģ. Nr. 3-7/6  par 

atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanas  
03.12.2015. spēkā stājās grozījumi Bāriņtiesu likuma 15.pantā par amatu savienošanas 

ierobežojumiem -  bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis 

papildus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu 
savienošanas ierobežojumiem vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, viņa 

vietnieka vai deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras 
administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa 

Pamatojoties uz I.Lapiņas  05.01.2016. iesniegumu, reģ. Nr. 3-7/6 , saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 

15.pantu,  NOLEMJ: 
Sociālā dienesta vadītāju Initu Lapiņu atbrīvot no Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 

2016. gada 28. janvāri. 
 
 

Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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Par Sabiedrisko attiecību un tūrisma  nodaļas izveidošanu 

 

Lai kvalitatīvāk īstenotu un pilnveidotu komunikāciju ar sabiedrību, nodrošinātu un īstenotu 
pašvaldības kompetenci tūrisma un ārējo sakaru jomās nacionālā un starptautiskā mērogā, popularizējot 

Jaunpils  novadu un veicinot pozitīvu novada tēlu, kā arī īstenotu jaunatnes politiku un sabiedrības veselības 
veicināšanas aktivitātes, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  pirmās daļas 6) punktu, NOLEMJ: 

1. Jaunpils novada pašvaldībā ar 2016. gada   1. februāri  izveidot  struktūrvienību  „Sabiedrisko 

attiecību un tūrisma nodaļa”  
2. No Jaunpils novada Domes  struktūrvienības „Attīstības nodaļa ”  nošķirt  funkcijas , kas saistītas 

ar  pašvaldības  sabiedrisko attiecību, tūrisma, jaunatnes politiku un veselību  veicināšanas jomu. 
3. Sabiedrisko attiecību  un tūrisma  nodaļā izveidot amata vietas: 

3.1. Sabiedrisko attiecību  un tūrisma  nodaļas  vadītājs; 

3.2. Jaunatnes un tūrisma speciālists; 
3.3. Jaunatnes darbinieks. 

4. Amatu „Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists” pārcelt no Attīstības nodaļas uz Sabiedrisko 
attiecību  un tūrisma  nodaļu. 

5. Akceptēt Baibas  Rasas kandidatūru  Sabiedrisko attiecību  un tūrisma  nodaļas  vadītājas  
amatam. 

6. Domes amatalgu sarakstā no Attīstības nodaļas izslēgt amata vietas - Sabiedrisko attiecību 

speciālists un jaunatnes lietu speciālists 
 

 

Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 

LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

  
2016. gada  28. janvārī                                                                      Nr. 10 

Protokols Nr.1,11. punkts                                                            

 
 

 

Par Nolikumu Nr. 1/2016.  „Sabiedrisko attiecību un tūrisma  nodaļas  nolikums” 

 

 Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, NOLEMJ: 
Apstiprināt Nolikumu Nr. 1/2016.  „Sabiedrisko attiecību un tūrisma  nodaļas  nolikums”.  

 
Pielikumā : nolikums uz 4 lp.  

 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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NOLIKUMS NR. 1/2016.  

 „SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN TŪRISMA  NODAĻAS NOLIKUMS”  

APSTIPRINĀTS  
                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

       28.12. 2016. lēmumu Nr. 10 
(protokols Nr. 1 , 11.punkts ) 

                                                                              
Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 

2016. gada  28. janvārī 

I. 

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa (turpmāk –Nodaļa)ir Jaunpils novada pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) struktūrvienība, kas nodrošina tai noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar šajā nolikumā noteikto 

kārtību. 
2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, citus normatīvos 

aktus, Jaunpils novada Domes saistošos noteikumus un lēmumus, domes priekšsēdētāja, domes 

priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora rīkojumus un Nodaļas nolikumu. 
3. Nodaļa tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

4. Nodaļa veic savus uzdevumus sadarbībā ar iestādes citām struktūrvienībām, citām pašvaldības iestādēm, 
valsts un pašvaldību institūcijām. 

5.  Nodaļa izveidota saskaņā ar Pašvaldības domes lēmumu un ir tieši pakļauta izpilddirektoram. 
 

II. 

NODAĻAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA 
6. Nodaļa darbojas, pamatojoties uz nolikumu, kas saskaņots ar Jaunpils novada Domi. 

7. Nodaļas darbu vada un organizē Nodaļas vadītājs, kuru Pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem 
darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors. 

8. Nodaļas darbiniekus Pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba 

izpilddirektors. 
9. Nodaļas vadītājs un darbinieki savus pienākumus veic saskaņā ar amatu aprakstiem, kurus apstiprina 

izpilddirektors. 
10. Nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros, saskaņā ar Nolikumu, pilda arī citus Nodaļas vadītāja 

noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus. 
11. Ja Nodaļas darbinieks saņem tiešu uzdevumu no Pašvaldības vadības, darbinieks par to informē Nodaļas 

vadītāju. 

12. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā viņu aizvieto ar izpilddirektors rīkojumu norīkots Nodaļas darbinieks. 
13. Nodaļas sastāvā ir: 

13.1. Nodaļas vadītājs- sabiedrisko attiecību vadītājs. 
13.2. Jaunatnes lietu un tūrisma speciālists. 

13.3. Jaunatnes darbinieks. 

13.4. Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists. 
14. Nodaļas adrese: “Ērģelnieki” Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

15. Nolikums ir saistošs visiem Nodaļas darbiniekiem. 
 

III. 
NODAĻAS VISPĀRĪGIE MĒRĶI 

16. Jaunpils  novada Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa ir Jaunpils  novada Pašvaldības 

struktūrvienība, kura darbojas atbilstoši Pašvaldības nolikumam un šim Nodaļas nolikumam, un kuras 
galvenie uzdevumi ir- veidot un uzturēt pozitīvu Pašvaldības reputāciju, īstenot un pilnveidot komunikāciju ar 

sabiedrību, nodrošināt un īstenot Pašvaldības kompetenci tūrisma un ārējo sakaru jomās nacionālā un 
starptautiskā mērogā, popularizējot Jaunpils  novadu un veicinot pozitīvu novada tēlu, kā arī īstenot 

jaunatnes politiku un sabiedrības veselības veicināšanas aktivitātes. 



 
 

IV. 
UZDEVUMI SABIEDRISKO ATTIECĪBU JOMĀ 

17. Jaunpils  novada Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas galvenie uzdevumi sabiedrisko 

attiecību jomā: 
17.1.plānot, vadīt un koordinēt Pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos; 

17.2. nodrošināt  Pašvaldības publicitāti, reklāmu, atpazīstamību, izmantojot dažādus informācijas 
aprites resursus;  

17.3. nodrošināt Pašvaldības publiskās informācijas pieejamību un kvalitāti, oficiālā viedokļa paušanu 
un informācijas izplatīšanu presē un citos masu informācijas līdzekļos, informēt masu informācijas līdzekļus 

par aktualitātēm, sagatavot atbildes uz masu mediju iesniegtajiem jautājumiem; 

17.4. popularizēt novada kultūras un izklaides pasākumu plānus; 
17.5. veidot komunikāciju un veicināt sadarbību starp Pašvaldību un ar to saistītajām auditorijām; 

17.6. veikt preses publikāciju analīzi; 
17.7. nodrošināt līgumu par raidlaiku rezervēšanu izpildi; 

17.8. veikt sabiedriskās domas izpēti par Pašvaldības darbību un sniegtajiem pakalpojumiem; 

17.9.nodrošināt portāla www.jaunpils.lv satura veidošanu un uzturēšanu; 
17.10.nodrošināt laikraksta «Jaunpils  Vēstis» satura veidošanu un izdošanu; 

17.11. veicināt iekšējo komunikāciju Pašvaldībā; 
17.12.veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī organizēt tādus pasākumus, kas 

veicinātu nevalstisko organizāciju iesaistīšanos Pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un citās aktīvās 
darbībās; 

17.13.nodrošināt Pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanu; 

17.14. nodrošināt Jaunpils novada un Pašvaldības suvenīru un reprezentācijas priekšmetu 
sagatavošanu; 

17.15.nodrošināt Pašvaldības un tās struktūrvienību un iestāžu publikāciju sagatavošanu un 
publicēšanu. 

V. 

UZDEVUMI ĀRĒJO SAKARU JOMĀ 
18. Jaunpils  novada Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas galvenie uzdevumi ārējo sakaru 

jomā: 
18.1.koordinēt ārvalstu sadarbības kontaktus Pašvaldībā un tās struktūrvienībās un iestādēs; 

18.2. sadarbības līgumos veicināt, atbalstīt un koordinēt sadarbības partneru kontaktus starp 

dažādām organizācijām, iestādēm un interešu grupām; 
18.3.veicināt jaunu ārvalstu sadarbības projektu veidošanos; 

18.4.sniegt informāciju par sadarbības iespējām ārvalstīs Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, 
kā arī nevalstiskajām organizācijām. 

18.5. sadarbībā ar citām Pašvaldības struktūrvienībām organizēt ārvalstu vizītes un ārvalstu 
delegāciju uzņemšanu Pašvaldībā; 

18.6.organizēt, realizēt vai piedalīties projektos, kas veicina Pašvaldības un Jaunpils  novada tēla 

popularizēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī sekmē tūrisma jomas attīstību. 
 

VI. 
UZDEVUMI TŪRISMA JOMĀ 

19. Jaunpils  novada Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas galvenie uzdevumi tūrisma jomā: 

19.1. apzināt, veidot, uzturēt un atjaunot datu bāzi par tūrisma objektiem un pakalpojumiem 
Jaunpils novadā; 

19.2. sadarbībā ar Tukuma TIC nodrošināt Jaunpils novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādi un 
īstenošanu; 

19.3.sadarboties ar uzņēmējiem tūrisma piedāvājuma sagatavošanā un popularizēšanā; sekmēt 
jaunu tūrisma produktu veidošanos novadā; motivēt jaunu tūrisma pakalpojumu, produktu un objektu 

radīšanu; kā arī sekmēt tūrisma uzņēmēju savstarpējo sadarbību un komunikāciju; 

19.4. veicināt vietējās kopienas izpratni par tūrisma nozari un rosināt cilvēkos vēlmi piedalīties 
novada tūrisma attīstībā;  

19.5.sagatavot un izplatīt kvalitatīvus un daudzveidīgus informatīvus materiālus par tūrisma 
piedāvājumu Jaunpils novadā; 

19.6.veikt tūrisma informācijas un datu bāzes. http://www.jaunpils/tūrisms/lv atjaunināšanu un 

uzturēšanu; popularizēt novada tūrisma piedāvājumu sociālajos tīklos;  
19.7. organizēt tūrisma pakalpojumu sniedzēju izglītošanu, konsultēšanu un sadarbības veicināšanu; 

sadarboties un sniegt atbalstu uzņēmējdarbībā, iesaistot tūrisma apritē dažādu veidu uzņēmējus (naktsmītņu 
turētājus, apskates objektu apsaimniekotājus, zemnieku saimniecības, radošo profesiju pārstāvjus, biedrības 

u.c.); 
19.8. pārstāvēt Jaunpils novada tūrisma intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās organizācijās; 



19.9. sniegt tūrisma informāciju un iespēju robežās palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā 
ikvienam interesentam; 

19.10.piedalīties projektu, kas saitīti ar tūrisma attīstību novadā, izstrādē un finansējuma piesaistē; 
19.11. regulāri apkopot statistiku, sekot līdzi tūrisma nozares un tūrisma attīstības tendencēm, lai 

izprastu esošo situāciju un veidotu aktuālus Jaunpils piedāvājumus, produktus;  

19.12.attīstīt  aktīvā, kultūras un dabas tūrisma iespējas Jaunpils un Viesatu pagastā, izstrādāt 
jaunus un popularizēt esošos produktus tūristu piesaistei gan sezonā, gan nesezonā; 

19.13. aktīvi sadarboties ar kaimiņu novadiem un to pašvaldībām, iesaistīties Pasaules Jaunpiļu 
alianses (Newcastles of the world) tūrisma veicināšanas aktivitātēs, kā arī  meklēt labās prakses piemērus arī 

citos Latvijas reģionos un ārpus valsts; 
19.14. pārstāvēt Jaunpils novada tūrisma piedāvājumu, iespēju robežās rast iespēju piedalīties 

ikgadējos tūrisma gadatirgos un izstādēs; 

19.15. informēt sabiedrību par TIP darbu. 
 

VII 
UZDEVUMI JAUNATNES JOMĀ 

20. Jaunpils  novada Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas galvenie uzdevumi jaunatnes 

politikas jomā: 
20.1. veicināt Jaunpils  novada jauniešu iniciatīvas, jauniešu brīvprātīgo darbu un jauniešu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; 
20.2. pilnveidot mērķtiecīga darba ar jaunatni īstenošanu, izstrādājot pašvaldības rīcības politiku vai 

attīstības plānošanas dokumentu (stratēģiju, plānu) darbam ar jaunatni  
20.3.  organizēt Jaunpils jauniešu domes dibināšanu un koordinēt tās darbību; 

20.4. sistemātiski izvērtēt īstenotā darba ar jaunatni atbilstību jaunatnes politikas mērķim un 

uzdevumiem, kā arī Eiropas Savienības un Eiropas Padomes labo praksi;  
20.5. veicināt un koordinēt starpnovadu un starptautisko sadarbību jaunatnes politikas jomā; 

19.6. iespēju robežās nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī 
sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus 

neformālās un interešu izglītības pasākumus, projektus un programmas; 

20.7.veidot pozitīvu attieksmi un konsultēt jauniešus karjeras un uzņēmējdarbības jautājumos; 
20.8. koordinēt “Levestes Spico” darbību un izveidot jauniešu informācijas punktu centra telpās, 

nodrošināt tā darbību, tai skaitā informāciju būtiskākajās jaunatnes informācijas jomās: jauniešu līdzdalība, 
jauniešu brīvprātīgais darbs, jauniešu sports, jauniešu izglītība un apmācība, jauniešu nodarbinātība un 

uzņēmējdarbība, jauniešu sociāla iekļaušana, jauniešu veselība un labklājība, kultūra un radošums, jaunatne 

un pasaule; 
20.9.sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū, kā arī sekmēt 

starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā; 
20.10. organizēt jauniešiem dažādus pasākumus Jaunpils un Viesatu pagastā, nodarbības par 

aktuālām tēmām un  veicināt sadarbību darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un institūcijām vietējā, 
reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā; 

20.11. informēt sabiedrību par jaunatnes  darbu. 

 
VIII. 

UZDEVUMI SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS JOMĀ 
21. Jaunpils  novada Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas galvenie uzdevumi sabiedrības 

veselības veicināšanas jomā: 

21.1.plānot, piesaistīt un organizēt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus, sporta aktivitātes, 
aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus novadā; 

21.2.veicināt Jaunpils novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs, tādējādi stiprinot 
iedzīvotāju veselību;  

21.3. veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu, organizēt izglītojošu pasākumus par veselības 
jautājumiem; 

21.4.sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sporta federācijām 

un citiem speciālistiem; 
21.5. piedalīties Jaunpils novada pašvaldības Sporta padomes izveidē un darbībā; 

21.6.koordinēt sporta organizāciju sadarbību Jaunpils novadā un konsultēt sporta un veselības 
veicināšanas jautājumos; 

21.7.sastādīt Jaunpils novadā notiekošo sporta un veselības veicināšanas pasākumu gada un 

ikmēneša kalendāros plānus, pēc nepieciešamības veikt to aktualizāciju; 
21.8.sagatavot un apkopot informāciju par Jaunpils novada sporta un veselības veicināšanas 

aktivitātēm, pasākumiem, sportistu sasniegumiem un citām ar sportu saistītām aktualitātēm; 
21.9.piedalīties projektu un programmu izstrādē un ieviešanā, t.sk., investīciju piesaistes procesos, 

kas saistīti ar sporta attīstību; 



21.10.iesniegt priekšlikumus par sporta infrastruktūras uzlabošanu, izmantošanas koordinēšanu un 
tās racionālu izmantošanu. 

21.11.informēt sabiedrību par veselības veicināšanas speciālista darbu.  
 

IX. 

NODAĻAS TIESĪBAS 
22. Pieprasīt un saņemt Nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus no valsts un 

pašvaldību institūcijām, kā arī citām personām un iestādēm 
,ievērojot attiecīgās institūcijas/iestādes iekšējo kārtību, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

23. Atbilstoši Nodaļas kompetencei, pārstāvēt Pašvaldību vietējās un ārvalstu iestādēs, institūcijās un 
organizācijās; 

24. Pārstāvēt un paust Pašvaldības viedokli masu medijos, iepriekš to saskaņojot ar Pašvaldības vadību; 

25. Veidot darba grupas, pieaicinot nozaru speciālistus lēmumu pieņemšanai; 
26. Ierosināt grozījumus Nodaļas nolikumā; 

27. Izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar Pašvaldības komunikācijas jautājumiem, sadarbību ar mērķa 
grupām un attīstību; 

28. Izteikt viedokli un rosināt izmaiņas Nodaļas kompetencē esošajās jomās; 

29. Piedalīties Pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kā  arī pastāvīgi paaugstināt 
savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros un kursos par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem; 

30. Piedalīties Pašvaldības pastāvīgo komiteju un Pašvaldības domes sēdēs, kā arī komisiju un darba grupu 
sanāksmēs; 

31. Iepazīties ar citu pašvaldību un valstu pieredzi sabiedrisko attiecību, tūrisma un jaunatnes darba 
jautājumu risināšanā; 

32. Pieprasīt Nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo tehnikas, materiālu, transporta un organizatorisko 

nodrošinājumu. 
X. 

NODAĻAS  ATBILDĪBA 
33. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darba nodrošināšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, domes lēmumiem, Pašvaldības nolikumam, 

nodaļas nolikumam, Pašvaldības vadības rīkojumiem. 
34. Katrs Nodaļas darbinieks atbild par: 

34.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par 
uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem; 

34.2. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām; 
34.3. lietišķās etiķetes, saskarsmes un uzvedības kultūras normu ievērošanu. 

 
XI. 

NODAĻAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀJUMA MEHĀNISMS 
35. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina Nodaļas vadītājs.  

36. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms: 

36.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt administratīvo aktu strīdu komisijā; 
36.2. administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var apstrīdēt tiesā. 

 
XII.  

GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

37. Nodaļas nolikuma izstrādi nodrošina Nodaļas vadītājs un to apstiprina ar  domes lēmumu. 
38. Grozījumus Nodaļas nolikumā var ierosināt Domes priekšsēdētājs, Pašvaldības izpilddirektors vai Nodaļas 

vadītājs. 
XIII. 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
39. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc apstiprināšanas domes 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 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

  
2016. gada  28. janvārī                                                                      Nr. 11 
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Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016.  

„Par grozījumiem  Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta 

Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  45.panta  piekto daļu , NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 2/2016 „Par Grozījumiem  Jaunpils novada domes 2009. 

gada 5. augusta  Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 

2. Saistošos noteikumu 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. 
 

Pielikumā: Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts uz 2 lp.  
 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  NR. 2/2016. 

„Par Grozījumiem  Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta  Saistošajos noteikumos  
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 

 

APSTIPRINĀTS  
                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

       28.12. 2016. lēmumu Nr. 11 
(protokols Nr. 1 , 12.punkts ) 

 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 28. janvārī 

 
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24. panta 2. punktu 
 

Izdarīt Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta  Saistošajos noteikumos  Nr. 1 „Jaunpils 
novada pašvaldības nolikums ” šādus grozījumus: 

        Punktu Nr. 6 papildināt ar apakšpunktu:    
  6.15.  Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa. 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM  NOTEIKUMIEM NR. 2/2016. 

„Par Grozījumiem  Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta  Saistošajos noteikumos  
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības pamatojums 

Sakarā ar jaunas struktūrvienības „Sabiedrisko attiecību un tūrisma 

nodaļas  „ izveidošanu  , Jaunpils novada domes 2009. gada 5. 

augusta    Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības 
nolikums”, jāveic grozījumi. 

2. Īss saistošo noteikumu satura 

izklāsts 
 

Saistošo noteikumi tiek papildināti ar Administrācijas  struktūrvienību: 

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa  

3. Informācija par plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Pašvaldības budžetu  praktiski neietekmē, jo jaunās struktūrvienība  

tiek izveidota Attīstības nodaļas reorganizācijas rezultātā.  

4. Informācija par plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

 Uzņēmējdarbības vidi ietekmēs pozitīvi , jo tiek nodalītas Attīstības 

nodaļas un „Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas  funkcijas.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts ievietots  domes mājas lapā 

www.jaunpils.lv piemēros pašvaldība. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
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13. Par Noteikumiem  Nr. 2/2016.  „Par Sporta nama maksas pakalpojumiem” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21 panta 14) punkta g)apakšpunktu, NOLEMJ: 
Apstiprināt Noteikumus Nr. 2/2016.  „Par Jaunpils sporta nama maksas pakalpojumiem”.  

 

Pielikumā: Noteikumi uz 1 lp. 
 
 
 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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NOTEIKUMI NR. 2/2016. 
Par Jaunpils sporta nama maksas pakalpojumiem  

 

APSTIPRINĀTS  
                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

       28.12. 2016. lēmumu Nr. 12 
(protokols Nr. 1 , 13.punkts ) 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016. gada 28. janvārī 
 

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21 panta 14) punkta g)apakšpunktu 
Šie noteikumi nosaka maksu par Jaunpils sporta nama telpu izmantošanu, inventāra nomu un nodarbībām. 

 

1. Maksa par zālēm: 

     1.1. Lielā zāle 10,00 euro/st.   

     1.2 Lielā zāle Jaunpils novada iedzīvotājiem 

 

3,00 euro/st. 

     1.3. Mazā zāle  
 

3,00 euro/st. 

1.4. Trenažieru, svaru zāles 0,50 euro par nodarbību jeb 5,00 euro mēnesī 

2. Maksa par individuālajām nodarbībām: 

     2.1. Galda teniss 0,50 euro par nodarbību līdz 1,5 stundām 

     2.2. Novuss 0,50 euro par nodarbību līdz 1,5 stundām 

     2.3. Darts 0,50 euro par nodarbību līdz 1,5 stundām 

     2.4. Tenisa raketes, novusa kijas, šautriņu 

izmantošana 

0,50 euro par izmantošanu vienai nodarbībai 

3. Maksa par dušas izmantošanu 0,50 euro no personas par vienu reizi 

4. Maksa par naktsmītnēm: 

     4.1. Gulta ar gultas veļu 6,00 euro/ nakts 

     4.2. Gulta bez gultas veļas 3,50 euro/nakts 

5. Maksa par pirti: 

       5.1. Izkurināta pirts (2 stundas) 35,00 euro 

5.2. Izkurināta pirts Jaunpils novada 

iedzīvotājiem 

15,00 euro 

5.3. Katra nākamā stunda  7,00 euro 

6. No  punktos Nr.  2, 3 un 4  noteiktajām maksām  atbrīvot Jaunpils vidusskolu un  sadarbības partneri - 
Tukuma sporta skolu,  treniņu un sacensību laikā. 

7. No  punktos Nr. 2, 3 un 4 noteiktajām  maksām atbrīvot pašvaldības institūcijas, biedrības vai 

nodibinājumus, kas organizē treniņus, Jaunpils novada sacensības, čempionātus un turnīrus, kā arī valsts 
čempionātus ar Jaunpils komandu piedalīšanos un ir saskaņotas ar Jaunpils sporta nama noslogojuma 

grafiku. 
8. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 28.janvāri. 

 
 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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 Par 2015. gada budžeta izpildi 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.apakšpunktu un 46.pantu, likumu „Par pašvaldību 
budžetiem” ,  NOLEMJ: 

Apstiprināt 2015. gada budžeta izpildi: 
 

Pamatbudžets:  EUR 

 Atlikums uz 01.01.2015.             151057.00 

 Ieņēmumi 2668567.00 

 Saņemts kredīts 671214.00 

 Izdevumi 2897945.00 

 Atmaksāts kredīts 256901.00 

 Atlikums uz 31.12.2015. 335992.00 

Speciālais 

budžets: 

  

 Atlikums uz 01.01.2015. 46967.00 

 Ieņēmumi 102113.00 

 Izdevumi 117132.00 

 Atlikums uz 31.12.2015.   31948.00 

   

Ziedojumu 

budžets: 

  

 Atlikums uz 01.01.2015. 1003.00 

 Ieņēmumi 4693.00 

 Izdevumi 4735.00 

 Atlikums uz 31.12.2015.   961.00 

 

Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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Par  atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem 

 
Pamatojoties  uz noslēgtajiem patapinājuma līgumiem starp  novada domi un darbiniekiem, dome 

NOLEMJ:  
1. Ar  2016. gada 1. februāri , apstiprināt  atlīdzību par privāto mobilo tālruņu lietošanu darba 

vajadzībām:    

Darbinieks Amats Noteiktā  norma mēnesī/ 

euro 
 

Rostiks Arika Šoferis 2,00 

Guntis Gulbis Šoferis 2,00 

Staņislavs Bugaičuks Šoferis 2,00 

Vairis Koškins Šoferis 2,00 

Jānis Liepiņš Skolas direktors 4,00 

Ainārs Plezers Sporta nodaļas vadītājs 4,00 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 1. februārī un ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai. 
3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā , spēku zaudē   25.02.2015. domes sēdes Nr. 2  , lēmums Nr. 14. 

„Par  atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem” 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P. Baranovskis. 
 

 
 

Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
  

2016. gada  28. janvārī                                                                      Nr. 15 

Protokols Nr.1,16. punkts                                                            

 Par atlīdzību privāto automašīnu  lietotājiem 

1. Apstiprināt  degvielas  mēneša normas  no 01.02.2016 šādiem  pašvaldības  un pašvaldības iestāžu 

darbiniekiem , kuri personīgās  automašīnas lieto darba vajadzībām.  

Darbinieks Amats Degvielas  norma  
mēnesī/ litri          

Dace Adiņa Soc. darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 70  

Inese Cine Feldšerpunkta vadītāja 30 

Zinta Mielava Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja 60 

Skaidrīte Dzeguze Mājas aprūpes darbinieks 40 

Gvido Leiburgs Labiekārtošanas nodaļas vadītājs 40 

Kristīne Liepiņa P/A direktora pienākumu izpildītāja 30 

Jānis Zeminskis Labiekārtošanas strādnieks  70 

Vija Zīverte Attīstības nodaļas vadītāja 40 

Baiba Rasa Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 30 

Andris Fridrihsons Veselības veicināšanas speciālists 20 

Ainārs Plezers Sporta nama direktors 70 

Vita Petrova Viesatu pārvaldes vadītāja 30 

Valdis Bierands Ēku un teritorijas pārzinis labiekārtošanas nod. Viesatas 20 

Aija Labsvārde Bāriņtiesas priekšsēdētāja 20 

Andris Krūmiņš Jaunpils vsk. ēku un teritorijas pārzinis 15 

Ligija Rutka P/A Muzeja vadītāja 30 

Silva Nordena P/A Kultūras daļas vadītāja 15 

Aivars Miķelsons P/A Jaunpils pils pārzinis 40 

Gunta Tone Jaunpils vsk. lietvede 10 

Inga Krūtaine P/A direktora vietniece  20 

Agita Rulle P/A Viesatu kultūras nama vadītāja 15 

Māris Neilands  P/A Amatieru teātra vadītājs 20 

Žanna Kļava P/A jauniešu deju kolektīva “Atperīte” vadītāja 40 

Paula Laurinoviča P/A vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja 40 

Jānis Meiris Praktiskās braukšanas instruktors Jaunpils vsk. 70 

Artūrs Zaremba Sporta treneris 75 

2. Izpilddirektoram P.Baranovskim noslēgt patapinājuma līgumus  ar P. Laurinoviču  un A. Zarembu sakarā ar 
personīgo automašīnu lietošanu darba vajadzībām.   

3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai  kontrolēt degvielas patēriņa normas. 
4. Lēmums ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai. 
5. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā , spēku zaudē 2015. gada  25 . februāra Domes sēdes Nr. 2,  lēmums Nr.   15  

„Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem” no 01.03.2015.” un 26.03.2015. lēmums Nr. 46 Par izmaiņām  iepriekš 
minētajā lēmumā. 

 

Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 



  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
  

2016. gada  28. janvārī                                                                      Nr. 16 

Protokols Nr.1,17. punkts                                                            
 
 

Par Nolikumu Nr. 3/2016. „Par grozījumiem  2013. gada 13. februāra nolikumā Nr.1 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21 .panta pirmās daļas 12.un 13. punktu, , Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta 1 daļu, NOLEMJ: 

Apstiprināt  Nolikumu  Nr. 3/2016.   „ Par grozījumiem 2013. gada 13. februāra  Nolikumā Nr.1 “Par 
Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību””. 

 
 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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NOLIKUMS  Nr. 3/2016.    
„Par grozījumiem 2013. gada 13. februāra  

Nolikumā Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”” 
 

APSTIPRINĀTS  
                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

       28.12. 2016. lēmumu Nr. 16 
(protokols Nr. 1 , 17.punkts ) 

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2015. gada 28.  janvārī 

 
Nolikums izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21 .panta pirmās daļas 12.un 13. punktu, , Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta 1 daļu  
 

2013.gada 13.februāra nolikumā Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību” izdarīt grozījumus: 
1. Punktu Nr. 7 izteikt šādā redakcijā:  

 Noteikt deputāta atalgojumu EUR 200 mēnesī. Par piedalīšanos domes , pastāvīgo komiteju 

un komisiju  sēdēs maksāt papildus , piemērojot  9. punktā  noteiktos koeficientus 
2. Punktu Nr.9 izteikt šādā redakcijā:  

9.1  Domes deputātam mēnešalgu noteikt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas 
paziņojumā publicētai valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksai, piemērojot koeficentu 1,2; 

9.2. Domes komitejas priekšsēdētājam mēnešalgu noteikt Centrālās statistikas pārvaldes 
oficiālajā statistikas paziņojumā publicētai valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksai, piemērojot 

koeficentu 1,77; 

9.3 Domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalgu noteikt Centrālās statistikas pārvaldes 
oficiālajā statistikas paziņojumā publicētai valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksai, piemērojot 

koeficentu 2,22. 
 

 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
  

2016. gada  28. janvārī                                                                      Nr. 17 

Protokols Nr.1,18. punkts                                                            
 

 

Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām  

 

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

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Nolikumu Nr. 1 „Par Jaunpils novada  pašvaldību 
amatpersonu un darbinieku atlīdzību”, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt atalgojumu: 

1.1. Domes priekšsēdētājs 1935,00 Mēnešalga 

1.2. Domes deputāts EUR 200,00 Mēnešalga 

1.3. Domes priekšsēdētāja vietnieks 10,13  euro/st. Pildot  domes priekšsēdētāja 

pienākumus 
( aizvietojot domes 

priekšsēdētāju atvaļinājuma 

laikā , deputāta atalgojumu 
nesaņem) 

1.4. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājs 8,07 euro/st. Par pastāvīgo komiteju 
vadīšanu 

1.5. Domes deputāts 5,46 euro/st   Par piedalīšanos domes, 

komiteju un komisiju sēdēs 
 

     2.  Apstiprināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un amatalgu sarakstus: 
2.1. Jaunpils novada domes amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 1); 

2.2. Sociālā  dienesta amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 2); 

2.3. Bāriņtiesa amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 3);  
2.5. Jaunpils vidusskola amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 4);  

2.6. Dienas centrs „Zemenīte” amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 5); 
2.7. P/a „Jaunpils” amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 6). 

 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



PIELIKUMS Nr. 1 
28.01.2016. Domes sēdes lēmumam Nr. 17 

 
 

JAUNPILS NOVADA DOMES AMATU UN AMATALGU SARAKSTS  
2016.gadā 

 

Pašvaldības 
pamatdarbības 

struktūrvienība 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
vietu 

skaits 

( likmes) 

Kl. 
kods 

Mēnešalga 
2016.gadā 

Amatu saime, 
apakšsaime, 

līmenis 

Administrācija 

 

Novada domes 

priekšsēdētāja 

1 1111 25 1935,00 

 

 

 Pašvaldības 
Izpilddirektors 

1 1130 07 1629,00 Administratīvā vadība 
1IVA1 

Kanceleja Kancelejas 

vadītāja 

1 1211 36 998,00 Dokumentu pārvaldība 

18.3IVA 

 Sekretāre 1 3342 03 654,00 Sekretariāta funkcija 38III 

 Apkopēja 1 9112 01 370,00 Fizisks darbs 13I 

 Jurista palīgs 0,5 3411 02 422,00 Juridiskā analīze, izpildes 

kontrole un pakalpojumi 
21IIIA 

 Arhivārs 0,4 4415 1 297,00 Arhīvu pakalpojumi 
18.1.IIA 

 Klientu 

apkalpošanas 
centra speciālists 

1 4222 07 750,00 Klientu apkalpošana 

23IIA 

Viesatu pagasta 

pārvalde 

Viesatu pārvaldes 

vadītāja 

0,6 

 

1213 23 392,00 Klientu apkalpošana 

23IIB 

 Apkopēja 1 9112 01 370,00 Fizisks darbs 13I 

Finanšu un 

grāmatvedības  
nodaļa 

Galvenā 

grāmatvede 

1 1211 04 1175.00 

 

Grāmatvedība 

14IV 

 grāmatvede 1 2411 01 845,00 Grāmatvedība 

14IIIA 

 Grāmatvede 1 2411 01 845,00 Grāmatvedība 

14IIIA 

 Nodokļu 
administratore 

1 4311 06 775,00 Grāmatvedība 
14IIIA 

Autotransporta 

nodaļa 

Autotransporta 

nodaļas vadītājs 
 

1 1219 29 1088,00 

 

Apsaimniekošana 3III 

 Autobusa vadītājs 5 8331 01 Vadot autobusu  

4,68 euro/st; 
Vadot automašīnu 

4,10 euro/st; 
Veicot 

remontdarbus 

2,70 euro/st 

Transporta vadīšana 41III 

Attīstības nodaļa Attīstības nodaļas 

vadītāja 

1 1213 23 1284,00 Projektu vadība 

32IIIB 

 Projektu vadītāja 1 2422 01 815,00 Projektu vadība 
32IIA 

 Projektu vadītājs 1 2422 01 815,00 Projektu vadība 

32IIA 

 Pieaugušo 

izglītības 

koordinatore 
 

 

0,5 2424 02 370,00 Politikas ieviešana 35 II 

Sabiedrisko 

attiecību un 

tūrisma nodaļa 

Sabiedrisko 

attiecību un 

tūrisma nodaļas 

1 1213 23 998,00 Komunikācija un 

sabiedriskās attiecības 

24III 



vadītāja 

 Jaunatnes un 
tūrisma lietu 

speciālists 

1 2422 27 739,00 Politikas ieviešana 
35II 

 Jaunatnes 

darbinieks 

0,3 2422 57 220,00 Politikas ieviešana 

35I 

 Sabiedrības 
veselības 

veicināšanas 

speciālists 

0,5 2269 01 380,00 Sporta organizēšana un 
profesionālais sports 48IA 

Nekustamo  

īpašumu nodaļa 

Nekustamā 

īpašuma nodaļas 
vadītāja 

1 1213 23 998,00 

 

Apsaimniekošana 

3IIC  

 Būvuzraugs 0,6 3123 01 445,00 Privātpersonu kontrole 

26.3.II 

Labiekārtošanas 
nodaļa 

Labiekārtošanas 
nodaļas vadītājs 

0,8 1213 23 810,00 Apsaimniekošana 
3III 

 Labiekārtošanas 
strādnieks 

4 9214 03 2,46 euro/st 
 

Fizisks darbs  
13 I 

 Kapsētu pārzinis 1 5151 20 450,00 Fizisks darbs  

13 IIA 

 Kapsētu pārziņa 
palīgs 

1 5151 21 370,00 Fizisks darbs  
13 I 

 Apkures krāšņu 
kurinātājs, 

traktora vadītājs 

1 8182 04 2,70 euro/st Fizisks darbs  
13 IIA 

 Traktora vadītājs 1 8341 05 2,70 euro/st Transporta līdzekļa 
vadīšana 

41I 

 Ēku un 
apsaimniekojamas 

teritorijas pārzinis 

1 5153 02 574,00 Apsaimniekošana 
3IIA 

 Ēku 
apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

0,9 5153 02 517,00 Apsaimniekošana 
3IIA 

 Traktora vadītājs 1 8341 05 2,85 euro/st Transporta līdzekļa 
vadīšana 

41I 

Jaunpils sporta 
nams 

 

Sporta nama 
direktors 

1 1213 23 704,00 Sporta organizēšana 
48III 

 Sporta  treneris 0,3 3422 03 215,00 Sporta organizēšana 

48II 

 Ēkas dežurants 1,0 9629 05 2,46 euro/st 
 

Apsardze un uzraudzība 
4IA 

 Ēkas dežurants 0,5 9629 05 2,46 euro/st 

 

Apsardze un uzraudzība 

4IA 

 remontstrādnieks 0,5 9214 03 2,46 euro/st 

 

Fizisks darbs  

13 I 

 Apkopēja 2 9112 01 2,70 euro/st Fizisks darbs  
13 I 

 Medicīnas māsa 0,1 3221 01 2,46 euro/st Aprūpe 5.2III 

Pašvaldības 
policija 

Pašvaldības 
policijas vecākais 

inspektors 

1 3355 08 732,00 Policija 
28.4III 

 Policijas 
inspektors 

1 3355 01 662,00 Policija 
28.4IIA  

Dzimtsarakstu 

nodaļa 

Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājs 

0,5 1213 23 

 

470,00 

 

Dzimtsarakstu 

pakalpojumi 46II 

 Vokālists 0,1 2652 26 

 

5,45 euro/st Radošie darbi 

33IB 

Būvvalde Būvvaldes vadītājs 0,5 1323 23 471,00 Privātpersonu kontrole 
26.3.IIIA 



 Būvinspektors 0,1 2422 54 5,02 euro/st Privātpersonu kontrole 
26.3.IIA 

Jurģu  

feldšerpunkts 

Feldšerpunkta 

vadītāja 

0,5 1213 23 269,00 Ārstniecības pakalpojumi 

5.1.IA 

 

 

 
 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



PIELIKUMS Nr. 2 
28.01.2016. Domes sēdes lēmumam Nr. 17 

 
 

 

Sociālā dienesta amatu un amatalgu saraksts 
2016.  

Pamatdarbības 
struktūrvienība 

Amata nosaukums Amata 
vietu 

skaits 

Kl.kods Mēnešalga 
2016.gadā 

Amatu 
saime,apakšsaime,

līmenis vai amatu 

kategorija,līmenis 

 Sociālā dienesta vadītāja 1 1344 03 998,00 Sociālais darbs 39V 

 Sociālais darbinieks 

darbam ģimenēm un 
bērniem 

1 2635 03 745,00 Sociālais darbs 

39IIIB 

 Sociālais darbinieks 1 2635 01 745,00 Sociālais darbs 

39IIIB 

 Sociālais aprūpētājs 1 3412 01 474,00 Sociālais darbs 39IIA 

 Psihologs 0,5 2634 01 417,00 Sociālais darbs 

39IIIB 

 Fizioterapeita asistents 0,8 3255 02 620,00 Ārstniecības 
pakalpojumi 5.1.IC 

 
 

 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



PIELIKUMS Nr. 3 
28.01.2016. Domes sēdes lēmumam Nr. 17 

 
 

 
 

Bāriņtiesas amatu un amatalgu saraksts 
2016.  

Pamatdarbības 

struktūrvienība 

Amata nosaukums Amata 

vietu 
skaits 

Kl.kods Mēnešalga 

2016.gadā 

Amatu 

saime,apakšsaime,
līmenis vai amatu 

kategorija,līmenis 

 Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja 

1 1344 05 1074,00 Bāriņtiesas 45III 

 Bāriņtiesas loceklis 4 3412 06 5,90 euro/st Bāriņtiesas 45II 

 Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja palīgs 

0,7 3343 14 474,00 Dokumentu 
pārvaldība 

18.3 III 

 
 
 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIELIKUMS Nr.4 
28.01.2016. Domes sēdes lēmumam Nr. 17 

 
 

Jaunpils vidusskolas amatu un amatalgu saraksts 
2016.  

Struktūrvienība Amata nosaukums Amatu 

vietu 

skaits, 
likmes 

Kl.kods mēneš

alga 

2016.g
adā 

Amatu 

saime,apakšsaime,līme

nis vai amatu 
kategorija,līmenis 

 Ēku un 

apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis 

1 5153 02  590,00 Apsaimniekošana 

3IIA 

 Lietvedības sekretāre 1 4120 03 646,00 Dokumentu pārvaldība 
18.3II 

 Uzkopšanas darbu 

meistars 

1 5153 04 2,70 Fizisks darbs 13IIA 

 

 apkopēja 4,5 9112 01 379,00 Fizisks darbs 13I 

 dežurapkopēja 2 9112 01 460,00 Apsardze un uzraudzība 

4IA 

 Dārzniece 1 6113 01 583,00 
 

Fizisks darbs 13V 

 medmāsa 1 3221 01 551,00 Ārstniecība 5.2III 

 Laborante 0,29 9129 03 125,00 Fizisks darbs 13IIA 

 Laborante 0,31 9129 03 134,00 Fizisks darbs 13IIA 

 Praktiskās braukšanas 

instruktors 

1 2356 09 370,00 

 

 

 Skolotājs logopēds 0,25 2352 01 140,50  

 Skolotājs logopēds 0,25  140,50  

 Jaunsargu pulciņa 
vadītājs 

0,4 341209 264,00 Nacionālo bruņoto spēku 
darbinieks 55IA 

 Mazpulka vadītājs 0,4 341209 264,00 Radošie darbi 33IB 

 

 
 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



PIELIKUMS Nr. 5 
28.01.2016. Domes sēdes lēmumam Nr. 17 

 
 

 

Bērnu dienas centrs „Zemenīte” amatu un amatalgu saraksts 
2016.  

Struktūrvienība Amata nosaukums Amata 
vietu 

skaits 

Kl.kods mēnešalga 
2016.gadā 

Amatu 
saime,apakšsaime, 

līmenis vai amatu 

kategorija,līmenis 

 Bērnu dienas centra 

vadītāja 

1 1213 23 900.00 Administratīvā vadība 

1IVA 

 Pirmskolas izglītības 
skolotāja (Audzinātāja) 

1 2342 01 570,00 
 

 

 Pirmskolas izglītības 

skolotāja (Audzinātāja) 

1 2342 01 570,00+ 

kval.pakāpe 

 

 Apkopēja 1 9112 01 413,00 Fizisks darbs 13I 

 

 
 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



PIELIKUMS Nr. 6 
28.01.2016. Domes sēdes lēmumam Nr. 17 

 
 

PA „Jaunpils” amatu un amatalgu saraksts 
2016.  

 

Pamatdarbības 
struktūrvienība 

Amata nosaukums Amata 

vietu 
skaits 

 

Kl.kods Mēnešalga 

2016.gadā 

Amatu 

saime,apakšsaime,
līmenis vai amatu 

kategorija,līmenis 

Administrācija PA „Jaunpils” 
Direktore 

1 1431 01 981,00 Administratīvā vadība 
1IVA 

 PA direktora vietniece 0,8 1431 06 450,00 Administratīvā vadība 

1I 

 Pils  pārzinis 1 5153 01 590,00 Apsaimniekošana 
3IIA 

 Apkopēja 1 9112 01 370,00 Fizisks darbs 13I 

 Apkopēja 0,3 9112 01 111,00 Fizisks darbs 13I 

 Apkopēja 0,3 9112 01 111,00 Fizisks darbs 13I 

 Sētniece 0,7 9613 01 267,00 Fizisks darbs 13 I 

 Sētniece 0,7 9613 01 267,00 Fizisks darbs 13 I 

Viesatu kultūras 
nams 

Viesatu kultūras nama 
vadītājs 

1 1431 01 666,00 Radošie darbi 33III 

 Tehniskais strādnieks 0,5 9333 08 185,00 Fizisks darbs 13 I 

Amatu māja 
No 01.04.2015. 

Amatu mājas vadītājs 0,8 1431 01 566,00 Radošie darbi 33III 

Jaunpils kultūras 

nams 

Kultūras  daļas 

vadītāja 

1 1431 01 800,00 Radošie darbi 33IV 

 Kultūras pasākumu 

organizators 

(scenārists)  

0,75 2641 10 395,00 Radošie darbi 33IC 

 Tehniskais strādnieks 0,7 9333 08 250,00 Fizisks darbs 13 I 

Pulciņu vadītāji Kora vadītājs 0,30 2652 24 320,00 Radošie darbi 33III 

 Koncertmeistars 0,25 2652 21 220,00 Radošie darbi 33III 

 Deju kolektīva vadītājs 
- jauniešiem 

0,25 
 

2653 12 220,00 
 

Radošie darbi 33III 

 Deju kolektīva vadītājs 
- vidējai paaudzei 

0,25 2653 12 220,00 Radošie darbi 33III 

 Līnijdeju vadītāja 0,25 2653 12 100,00 Radošie darbi 33IB 

 Līnijdeju vadītāja 0,25 2653 12 100,00 Radošie darbi 33IB 

 Bērnu deju pulciņa 
vadītāja (Jaunpils) 

0,25 2653 12 100,00 Radošie darbi 33IB 

 Ansambļa vadītāji 

„Pīlādzītis” 

0,25 

 

265218 170,00 Radošie darbi 33IB 

 Bērnu ansamblis 

„Ķipariņi” 

0,25 2652 18 100,00 Radošie darbi 33IB 

 Audēju pulciņa 
vadītājs „Dzīpars” 

0,2 2351 01 170,00 Radošie darbi 33III 

 Pianists (VDPK 

„Jaunpils”) 

0,25 2652 25 70,00 Radošie darbi 33IB 

 Pianists („Atsperīte”) 0,25 2652 25 70,00 Radošie darbi 33IB 

 Pianists BDK Jaunpils 0,25 2652 25 70,00 Radošie darbi 33IB 

 Amatieru teātra 

vadītājs (Jaunpils) 

0,25 2654 11 150,00 Radošie darbi 33IB 

 Viesatas: 

Folkloras kopas 
vadītāja 

0,25 2652 27 150,00 Radošie darbi 33IB 

 Amatieru teātra 

vadītājs „Pupuķis” 

0,25 2654 11 150,00 Radošie darbi 33IIB 

 Bērnu deju pulciņa 
vadītāja (Viesatas) 

0,25 2653 12 100,00 Radošie darbi 33IIB 

 Deju kolektīva vadītājs 0,25 2653 12 110,00 Radošie darbi 33IB 



- jauniešiem   

Muzejs Muzeja vadītāja 
 

1 1431 01 743,00 Muzeja pakalpojumi 
18.5.IV 

 Krājumu glabātājs 
muzejā 

0,7 2621 03 463,00 Muzeja pakalpojumi 
18.5.II 

Jaunpils bibliotēka Bibliotēkas vadītājs 0,7 2622 02 613,00 Bibliotēku 

pakalpojumi 18.2III 

 Bibliotekārs 1 3433 01 497,00 Bibliotēku 
pakalpojumi 18.2I 

Viesatu bibliotēka Bibliotēkas vadītājs 1 2622 02 672,00 Bibliotēku 
pakalpojumi 18.2III 

 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
  

2016. gada  28. janvārī                                                                      Nr. 18 

Protokols Nr.1,19. punkts                                                            
 

 
  Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2016  

„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”  

 

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

1. Apstiprināt  Saistošos noteikumus Nr.1/2016  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016. 
gadam”. 

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

aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Par lēmuma  nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un publicēšanu  

atbildīga kancelejas vadītāja I. Lapsa. 
 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2016  

„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”. 
 

APSTIPRINĀTS  
                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

       28.01.2016. lēmumu Nr.18 

(protokols Nr.1, 19.punkts ) 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016. gada 28. janvārī 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.apakšpunktu un 46.pantu  un likumu „Par pašvaldību 
budžetiem” 
 

 
1. Noteikt novada domes 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumus EUR 2580652.00, tai skaitā budžeta 

līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 335992.00 saskaņā ar 1.pielikumu „Jaunpils novada domes 
2016.gada budžeta ieņēmumi”. 

 

2. Noteikt novada domes 2016.gada pamatbudžeta izdevumus EUR 2580652.00, tai skaitā budžeta 
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Rezerves fondā          EUR 210000.00 saskaņā ar 2.pielikumu 

„Jaunpils novada domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2016.gadam”. 
 

3. Rezerves fonda līdzekļus atļauts izlietot budžetā neparedzētiem mērķiem. Par šo līdzekļu izlietojumu 

Rezerves fonda ietvaros lemj novada domes Finanšu komiteja un to apstiprina novada dome.   
 

4. Noteikt novada domes 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumus EUR 141108.00, tai skaitā budžeta 
līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 31950.00, saskaņā ar    3. pielikumu „Speciālā budžeta 

ieņēmumi 2016.gadam”. 

 
5. Noteikt novada domes 2016.gada speciālā budžeta izdevumus EUR 134108.00 saskaņā ar 

3.pielikumu „Speciālā budžeta izdevumi 2016.gadam”. 
 

6. Pieņemt zināšanai novada domes aizņēmumus Valsts kasē par kopējo aizņēmumu līgumu summu 
EUR 2902497.00, tai skaitā parāds uz 2016.gada sākumu EUR 1652216.94, kopējā 2016.gadā 

atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma ir EUR 130 052.00, saskaņā ar 4.pielikumu. 

 
7. Pieņemt zināšanai novada domes galvotos aizņēmumu līgumus par kopējo galvojumu summu EUR 

212323.00, tai skaitā parāds uz 2016.gada sākumu EUR 104652.00, kopējā 2016.gadā 
atmaksājamā galvojumu daļa EUR 9890.00, saskaņā ar 5.pielikumu. 

 

8. Pieņemt zināšanā paskaidrojuma rakstu Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2016. „Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2016. gadam” , saskaņā ar 6. pielikumu. 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
 



  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
  

2016. gada  28. janvārī                                                                      Nr. 19 

Protokols Nr.1,20. punkts                                                            
 

 
Par Saistošajiem noteikumiem Nr.  3/2016  

„Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  45.panta  piekto daļu , NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 3/2016 „Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu”  
2. Saistošos noteikumu 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 oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” 

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. 
 

Pielikumā: Saistošie noteikumi un pakalpojumu raksts uz 2 lp. 

 
 

Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2016.  

„Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 
 

   APSTIPRINĀTS  

                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

       28.01.2016. lēmumu Nr.19 
(protokols Nr.1, 20.punkts ) 

                                                                              
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 28. janvārī 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām”  45.panta  piekto daļu  

  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Jaunpils  novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu. 
 

2. Jaunpils  novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir pašvaldības  laikraksts  „Jaunpils Vēstis”.  
 

3. Saistošie noteikumi Nr.3/2016. „Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                       L.Gintere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM  NOTEIKUMIEM NR. 3/2016. 

„Par Jaunpils  novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu“ 
 

Sadaļas nosaukums   Sadaļas paskaidrojums  

 1.Projekta nepieciešamības pamatojums   06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. likums „Grozījumi likumā “Par 
pašvaldībām“, saskaņā ar kuru ir izdarīti grozījumi likuma 45.pantā, 

izsakot jaunā redakcijā panta piekto un sesto daļu. Atbilstoši 

45.panta piektajai daļai, novada dome līdz 30.06.2016. pieņem 
saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu. Novada domes saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.  

Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

 2.Īss projekta satura izklāsts   Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka Jaunpils novada domes 

saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Jaunpils  novada 
pašvaldības laikraksts  „Jaunpils Vēstis”.  

 3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

 Nav attiecināms.  

 4.Informācija par administratīvajām 
procedūrām  

 Nav attiecināms.  

 5.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

 Nav attiecināms.  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
  

2016. gada  28. janvārī                                                                      Nr. 20 

Protokols Nr.1,21. punkts                                                            
 

 
 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016.  „Par  pašvaldības nodevām   būvatļaujas 

saņemšanai Jaunpils novadā” 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,  likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi 
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. un 23.punktu,  , NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 4/2016   „Par  pašvaldības nodevām   būvatļaujas 

saņemšanai Jaunpils novadā” 
2. Saistošos noteikumu 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. 

 
Pielikumā: Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts uz 3 lp.  

 
 

Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2016. 

„Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā” 
 

APSTIPRINĀTS  

                                                                                                 ar Jaunpils novada domes
       28.01.2016. lēmumu Nr.20 

(protokols Nr.1, 21.punkts ) 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016. gada 28. janvārī 
 

Izdoti saskaņā ar  
 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

 likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu un  
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību,  

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. un 23.punktu 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk –nodeva) apliekamos 
objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Jaunpils novada administratīvajā 

teritorijā. 
2. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu veidojas no izmaksām, kas saistītas ar būvprojektu 

izskatīšanu, saskaņošanu un izsniegšanu, būvprojektu izmaiņu saskaņošanu un pārskaņošanu, un 
izsniegšanu, būvatļauju un citu būvvaldes izsniedzamo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu. 

3. Nodevas par BŪVATĻAUJAS saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras noteiktajā 

kārtībā, saskaņojot būvniecību, saņem Jaunpils novada domes Būvvaldes (turpmāk – BŪVVALDE) 
BŪVATĻAUJAS. 

4. Nodeva par BŪVATĻAUJAS saņemšanu ietver: izmaksas par ieceres dokumentācijas izskatīšanu un 
akceptu, datu ievadīšana Būvniecības informācijas sistēmā, būvvietas apsekošanu dabā, būvprojekta 

izskatīšanu un saskaņošanu. Atzīmju izdarīšanu BŪVATĻAUJĀ par būvprojektēšanas un būvniecības 

nosacījumu izpildi. 
5. Šie saistošie noteikumi nosaka šādas pašvaldības nodevas par BŪVATĻAUJAS saņemšanu būvniecībai 

Jaunpils novadā: 

Objekta raksturojums Būvniecības veids 

Jaunbūve 
euro 

Pārbūve/ 
atjaunošana 

 euro 

Nojaukšana 
euro  

1.Dzīvojamās mājas: 
     1.1.Vienstāvu individuālās 

dzīvojamās mājas 

     1.2. Divu vai vairākstāvu 
individuālās dzīvojamās mājas 

     1.3.Daudzdzīvokļu ēkas 

 
28,00 

 

42,50 
 

56,50 

 
14,00/10,00 

 

21,00 
 

42,50 

 
7,00 

 

7,00 
 

14,00 

2. Dārza un vasaras mājas, pirtis 21,00 14,00/10,00 7,00 

3. Komercapbūve 56,50 28,00 14,00 

4. Saimniecības ēkas, garāžas u.c. 

palīgēkas 

14,00 7,00 4,00 

 

5.Ražošanas un rūpniecības ēkas : 56,50 28,00 14,00 

6.Inženierkomunikācijas, ceļi 

6.1. līdz 100 m  
6.2. no 100 m līdz 500 m  

6.3 virs 500 m 

 

14,00 
 28,00 

42,50 

 

7,00 
14,00 

21,00 

 

7,00 
7,00 

7,00 

7.Dzīvokļu pārplānošana - 14,00/10,00 - 



8. Lauksaimniecības būves  
    8.1. Ēkas 

    8.2 Inženierbūves 

 
42,50 

28,00 

 
14,00/10,00 

10,00/7,00 

 
7,00 

7,00 

9. Teritorijas labiekārtošana, 
žogu izbūve, pārbūve, 

atjaunošana 

14,00 7,00 - 

10. Telekomunikāciju tīklu un 
sakaru līniju izbūve 

71,00 35,50 - 

11. Par citu institūciju izsniegto 

būvatļauju reģistrēšanu 

7,00 7,00 - 

 

6. Būvniecības nodeva tiek maksāta divās daļās - 50% no nodevas par BŪVATĻAUJAS saņemšanu maksā pēc 
pozitīvas BŪVVALDES atzīmes par būvniecības ieceres akceptu, bet atlikušos 50% no nodevas maksā pēc 

atzīmes uz BŪVATĻAUJAS par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanu. Ja būvniecības 

uzsākšanas atzīme netiek izdarīta pie esošās BŪVATĻAUJAS, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek 
atmaksāta. 

7. No būvniecības nodevām atbrīvota pašvaldība, pašvaldības iestādes un pašvaldības uzņēmumi.  
8. Nodevas likmi ar 50% atlaidi piemēro šādām maksātāju kategorijām vai šādiem būvdarbiem: 

8.1. arhitektūras pieminekļu restaurācijas vai renovācijas būvdarbiem; 

8.2. I un II grupas invalīdiem; 
8.3. politiski represētajām personām. 

9. Nodeva iemaksājama Jaunpils novada domes kasē, par ko tiek izsniegta kvīts, vai arī ieskaitāma Jaunpils 
novada pašvaldības kontā.  

10. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Jaunpils novada 
domes budžetu. 

11 .Kontroli par BŪVATĻAUJAS nodevas nomaksu veic BŪVVALDE, izsniedzot atzinumus, akceptējot 

projektus un izsniedzot BŪVATĻAUJAS. 
12. Saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā ” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. 
13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jaunpils novada domes 2010.gada 3.februāra 

saistošie noteikumi Nr. 1 „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā”. 

 
 

Domes priekšsēdētāja     (personīgais paraksts)                           L.Gintere                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 4/2016. 

„Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā” 
 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka to, ka Jaunpils novadā tiek iekasēta nodeva par 
būvatļauju izsniegšanu, kā arī nosaka to personu loku, kas no šīs nodevas ir 

atbrīvoti.  
Saistošie noteikumi nosaka nodevas lielumu atkarībā no būves veida, funkcijas un 

apjoma, kā arī apmaksas kārtību.  

Šajos Saistošajos noteikumos (salīdzinot ar attiecīgajiem iepriekšējiem 
noteikumiem) būvniecības procesa definīcijas tiek pielīdzinātas jaunajam 

Būvniecības likumam (spēkā no 01.10. 2014.).  
Tiek precizēts nodevas apjoms lauksaimniecības būvēm un dzīvojamo māju, dārza 

un vasaras māju atjaunošanai. 

  

Projekta 

nepieciešamības 
pamatojums 

 Jaunpils novada domes 28.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 4/2016. "Par 

pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā” (turpmāk tekstā - 
Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai novērstu šobrīd spēkā esošo saistošo 

noteikumu „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā” 

neatbilstību „Būvniecības likumā” (spēkā no 01.10.2014.) dotajām būvniecības 
procesa definīcijām un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 
15.punktā noteiktajai nodevas maksāšanas kārtībai (pašreizējā redakcijā, kura ir 

spēkā no 24.10.2014.)  

Tā kā grozījumi skar vairāk kā 50% no līdz šim spēkā esošajiem 03.02.2010. 
Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”, tie tiek 

aizstāti ar jauniem saistošajiem noteikumiem.  
  

Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 
pašvaldības 

budžetu 

 Šo Saistošo noteikumu ietekme uz Jaunpils novada pašvaldības budžeta 

ieņēmumiem netiek prognozēti, jo nav iespējams to aprēķināt (nav prognozējams 

būvatļauju daudzums un objektu apjoms).  
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 

pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 
 

Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 

teritorijā 

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms Saistošo noteikumu  tiesiskais 
regulējums ir fiziskas un juridiskās personas, kuras novada administratīvajā 

teritorijā vēlas veikt būvniecību.  

Saistošo noteikumu pieņemšana neradīs mērķgrupām jaunas tiesības vai papildus 
administratīvās procedūras.  

Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu  izpildi nodrošina Jaunpils novada būvvalde. Saistošie noteikumi 
tiks izskatīti Jaunpils novada domes sēdē un publicēti Jaunpils novada pašvaldības 

informatīvajā laikrakstā „Jaunpils Vēstis”, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā 
www.jaunpils .lv   

Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības 

pārstāvjiem.  
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Par  Jaunpils novada  Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna un 

Investīciju plāna 2015. -2018. gadam aktualizāciju 

 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”  73. punkts nosaka, ka Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne 

retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju 
plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā.. Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro 

likuma „Par pašvaldībām” 61.1 panta trešajā daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko. 

 Pamatojoties uz iepriekš minētajiem tiesību aktiem, NOLEMJ: 
Apstiprināt aktualizēto Jaunpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plānu un 

Investīciju plānu 2015.-2018. gadam.  
 

 
Pielikumā: Investīciju plāns 2015.- 2018. uz 9 lp., Rīcības plāns uz 15 lp. 

 

 
Priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)       L.Gintere 
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Par Domes  un Domes komiteju sēžu grafiku 2016. gada 1. pusgadam 

 

Apstiprināt Domes  un domes komiteju sēžu grafiks 2016. gada 1. pusgadam 
 

Domes  un domes komiteju sēžu grafiks 2016. gada 1. pusgadam 
 

Dome, komiteja februāris marts aprīlis maijs jūnijs 

Izglītības , kultūras , sporta un sociālo 
lietu komiteja 

3. 9. 6. 11. 8. 

Attīstības komiteja 10. 16. 13. 18. 15. 

Finanšu komiteja 17. 23. 13. 18. 27.  

Domes sēde 24.  31. 28. 26. 30. 

Komiteju sēdes notiek  trešdienās plkst. 16.00 

Domes sēdes notiek mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 9.00 
Nepieciešamības gadījumā  sēžu norises laiks var mainīties 

 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


