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SĒDES PROTOKOLS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  28. maijā Nr. 4                                                                                                                                     
 

SĒDE SASAUKTA: 2015.gada  28. maijā   plkst. 9.00 
SĒDI SĀK: 2015.gada  28. maijā   plkst. 9.00 

SĒDI VADA: Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 

SĒDĒ PIEDALĀS: 
deputāti: Dace Adiņa, Velga Pavlovska, Raivo Altenburgs, Guntis Nikolajevs, Raivis Pranis, Ēriks Strautiņš 

darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters,  galvenā 
grāmatvede Agija Līvmane, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja  Zinta Mielava,  sabiedrisko attiecību 

speciāliste Baiba Rasa,  jaunatnes lietu speciālists Andris Fridrihsons, p/a „Jaunpils” direktore Kristīne 
Liepiņa, Viesatu pārvaldes vadītāja Vita Petrova 

SĒDĒ NEPIEDALĀS    deputāti: Kaspars Leimanis / pamatdarba dēļ,  Jānis Krūmiņš/ personīgu apstākļu dēļ 

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Par   Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Jaunpils novadā 
2. Par skolēnu  nodarbinātību   vasarā  

3. Par nomas maksas dzēšanu SIA „Jaunpils Pils” 

4. Par atbalstu Latvijas  Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības programmai „Grāmatu starts” 
5. Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un  skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 2014./2015. mācību 

gadā 
6. Par finansējumu Lielās  talkas  un lielgabarīta atkritumu  aizvešanai un noglabāšanai 

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

8. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils 
tualetēs” realizācijai 

9. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils 
novadā rekonstrukcija” realizācijai 

10. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē projekta „Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas 
vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 

11.  Par Ņūkāslu jauniešu kreatīvo sesiju Nova Hradā, Čehijā no 12.-23.08. 2015. 

12. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par grozījumiem 2010. gada 28. jūnija  Saistošajos noteikumos   
Nr. 15 „Par  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu  Jaunpils novadā”.” 

     13. Par nolikumu Nr. 9.  „Par nekustamo īpašumu nodaļu” 
     14. Par nekustamā īpašuma „Maldas” sadalīšanu 

     15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Auči” 

     16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Igauņi” zemes vienības  sadale 
     17. Par zemes vienības sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 
     18. Izpilddirektora P.Baranovska informācija 

 

L.Gintere ierosina darba kārtība jautājumus papildināt  ar šādiem jautājumiem: 
- Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jožu darbnīcas” 

- Par dzīvokļu izveidošanu un adrešu piešķiršanu dzīvokļiem mājā „Jaunsēži” 
      -    Par nekustamā īpašuma „Pie Mežābelēm ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
     - Par  2015. gada 23. aprīļa Domes sēdes  Nr. 4 lēmumā Nr. 64 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 
projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai” precizēšanu 

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

R.Pranis , Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ: Apstiprināt sēdes kārtību šādā redakcijā: 
 



1. Par   Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Jaunpils novadā 

2. Par skolēnu  nodarbinātību   vasarā  

3. Par atbalstu Latvijas  Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības programmai „Grāmatu starts” 
4. Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un  skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 2014./2015. mācību 

gadā 
5. Par finansējumu Lielās  talkas  un lielgabarīta atkritumu  aizvešanai un noglabāšanai 

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

7. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils 
tualetēs” realizācijai 

8. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils 
novadā rekonstrukcija” realizācijai 

9. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē projekta „Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas 

vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 
10.  Par Ņūkāslu jauniešu kreatīvo sesiju Nova Hradā, Čehijā no 12.-23.08. 2015. 

12. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par grozījumiem 2010. gada 28. jūnija  Saistošajos noteikumos   
Nr. 15 „Par  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu  Jaunpils novadā”.” 

     13. Par nolikumu Nr. 9.  „Par nekustamo īpašumu nodaļu” 
     14. Par nekustamā īpašuma „Maldas” sadalīšanu 

     15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Auči” 

     16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Igauņi” zemes vienības  sadale 
     17. Par zemes vienības sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 

     18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jožu darbnīcas” 
     19. Par dzīvokļu izveidošanu un adrešu piešķiršanu dzīvokļiem mājā „Jaunsēži” 
     20. Par nekustamā īpašuma „Pie Mežābelēm ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
     21. Par  2015. gada 23. aprīļa Domes sēdes  Nr. 4 lēmumā Nr. 64 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 
projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai” precizēšanu 
     22. Izpilddirektora P.Baranovska informācija 

 

1. Par   Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Jaunpils novadā 

A. Fridrihsons 

Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, G.Nikolajevs,V.Pavlovska,  R.Pranis 

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 75  „Par Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Jaunpils novadā ”  projektu.  

 

2. Par skolēnu  nodarbinātību   vasarā 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

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

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 76  „Par skolēnu nodarbinātību vasarā ”  projektu.  
 

3.  Par nomas maksas dzēšanu SIA „Jaunpils Pils” 

A.Līvmane, K.Liepiņa 
Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

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

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 77 „  Par nomas maksas dzēšanu SIA „Jaunpils Pils” ” projektu.  

 

4. Par atbalstu Latvijas  Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības  

programmai „Grāmatu starts” 

L.Gintere, K.Liepiņa 

Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 78 „Par atbalstu Latvijas  Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības 
programmai „Grāmatu starts” projektu.  

 



5. Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un  skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 

2014./2015. mācību gadā 

D.Adiņa 

Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, G.Nikolajevs,V.Pavlovska,  R.Pranis 

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 79 „Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un  skolotāju apbalvošanu par 
sasniegumiem 2014./2015. mācību gadā” projektu.  

 

6. Par finansējumu Lielās  talkas  un lielgabarīta atkritumu  aizvešanai un noglabāšanai 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

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

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.80 „Par finansējumu Lielās  talkas  un lielgabarīta atkritumu  aizvešanai un 

noglabāšanai” projektu.  
 

7. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā  

no [..] 

I.Zorika 

Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Debatēs Ē.Strautiņš 

2015. gada  21. maijā Dome saņēma [..], dzīv. [..] Jaunpils novadā iesniegumu , reģ. Nr. 3-7/464 
par apņemšanos  samaksāt nekustamā īpašuma nodokli līdz  2015. gada 27. decembrim  , maksājot 

konkrētu summu līdz katra mēneša  27. datumam . 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, G.Nikolajevs,V.Pavlovska,  R.Pranis 

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  

1. Pamatojoties uz [..], dzīv. [..] Jaunpils novadā iesniegumu , reģ. Nr. 3-7/464 , par parādu 
nomaksu  lēmuma  „  Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no [..] ” projektu 

neapstiprināt 
2. Ja [..]  kavēs grafikā norādītos maksājuma termiņus, atkārtoti  uzsākt nodokļa maksājuma 

bezstrīdus kārtībā  piedziņas   procedūru. 
 

8. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē  

projekta „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs” realizācijai 

L.Gintere 

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

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

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 81 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē  projekta „Vides pieejamības 

nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs”” projektu 
 

9. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta 

„Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils novadā rekonstrukcija” realizācijai 

L.Gintere 
A.Līvmane 

Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, G.Nikolajevs,V.Pavlovska,  R.Pranis 

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 82 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Valsts nozīmes 
ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils novadā rekonstrukcija” realizācijai” projektu 

 
10. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta  

 „Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas 

veida maiņu” realizācijai 

L.Gintere 
A.Līvmane 

Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 



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

Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 83 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta  „Jaunpils novada 
pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu” realizācijai                ” 

projektu.  
 

  11.  Par Ņūkāslu jauniešu kreatīvo sesiju Nova Hradā, Čehijā no 12.-23.08. 2015. 

B.Rasa 
Jautājums izskatīts 06.05.2015. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas  sēdē 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.84 „Par Ņūkāslu jauniešu kreatīvo sesiju Nova Hradā, Čehijā no 12.-23.08. 2015. 
”  projektu.  

 
12. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 5  „Par grozījumiem 2010. gada 28. jūnija  Saistošajos 

noteikumos Nr. 15 „Par  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu  Jaunpils 

novadā”” 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

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

Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 85 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 5  „Par grozījumiem 2010. gada 28. 

jūnija  Saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu  Jaunpils 

novadā”” projektu.  

 

13. Par nolikumu Nr. 9. „Par nekustamo īpašumu nodaļu” 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
         Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, G.Nikolajevs,V.Pavlovska,  R.Pranis , 

Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 86 „Par nolikumu Nr. 9. „Par nekustamo īpašumu nodaļu” projektu 

 

14. Par nekustamā īpašuma „Maldas” sadalīšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 87 „ Par nekustamā īpašuma „Maldas” sadalīšanu”, projektu 
 

 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Auči” 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
         Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, G.Nikolajevs,V.Pavlovska,  R.Pranis , 

Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 88 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
„Auči” projektu.  

 
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Igauņi”  

zemes vienības  sadalei 

Z.Mielava 

 
Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 89. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Igauņi”  
zemes vienības  sadalei ” projektu.  

 
 
 



  17. Par zemes vienības sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 20.05.2015. Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.90 „Par zemes vienības sadali un jauna īpašuma reģistrāciju” projektu.  

 
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Jožu darbnīcas” 

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

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr. 91 „    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam 
„Jožu darbnīcas” ” projektu.  

 

19. Par dzīvokļu izveidošanu un adrešu piešķiršanu dzīvokļiem mājā „Jaunsēži” 

Z.Mielava 

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

Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 92 „  Par dzīvokļu izveidošanu un adrešu piešķiršanu dzīvokļiem mājā 

„Jaunsēži”  ” projektu.  
 

20. Par nekustamā īpašuma „Pie Mežābelēm ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

P.Baranovskis 

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

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr. 93  „Par nekustamā īpašuma „Pie Mežābelēm ” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu ” projektu.  
 

21. Par  2015. gada 23. aprīļa Domes sēdes  Nr. 4 lēmumā Nr. 64 Par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai 

precizēšanu 

P.Baranovskis 

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

, Ē.Strautiņš , Dome  NOLEMJ:  
          Apstiprināt lēmuma Nr. 94 „Par  2015. gada 23. aprīļa Domes sēdes  Nr. 4 lēmumā Nr. 64 Par 
aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai 
precizēšanu ” projektu.  
 

22.  Izpilddirektora P.Baranovska informācija 

 

- Uzsākti  darbi pie projekta  „Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils novadā rekonstrukcija” 

realizācijas 
- Turpinās  darbs pie projekta „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs” realizācija 

- Tuvākā laikā uzsāksim ceļu grantēšanu 
 

 
L.Gintere paziņo , ka darba kārtības jautājumi izskatīti 

 
Sēdi beidz plkst. 10.30 
 
 
Sēdi vadīja       L.Gintere 
 
 
Protokolēja       I.Lapsa 
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LĒMUMS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  28. maijā                                                                          

Nr.75. 
Protokols Nr. 5                                                            

 

 
 Par   Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Jaunpils novadā 

 

 

Saskaņā ar 29.02.2015.  Domes sēdes Nr. 2 lēmumu Nr. 11 un saskaņā ar Jaunatnes likuma 9. un 10. 

pantu, apstiprināt : 

1. Nolikumu Nr. 8 „Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu  Jaunpils novadā” 

2. Datu bāzi par brīvprātīgā darba iespējām 

 

 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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NOLIKUMS NR. 8 

 Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu  Jaunpils novadā 
 

 
2015. gada 28. maijā 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka brīvprātīgā darba 
organizēšanas kārtību, kādā nodrošina vienotas brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanu Jaunpils novadā un 

apliecina personas pieredzi, kas gūta, ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu Jaunpils novada teritorijā reģistrētā 
biedrībā, nodibinājumā, kā arī valsts vai pašvaldības iestādē.  

2. Saskaņā ar Jaunatnes likumu brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs, ko veic fiziska persona, nestājoties 

ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā 
labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina 

brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot brīvprātīgā darba 
organizētāja vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā.  

3. Nolikuma izpratnē brīvprātīgā darba veicējs ir jaunietis vecumā no 13-25 gadiem, kurš veicis brīvprātīgo 

darbu Jaunpils novada administratīvajā teritorijā. Jaunietim vecumā no 13 – 18 gadiem nepieciešama 
rakstiska vecāku atļauja (1. pielikums). 

4. Jauniešu brīvprātīgā darba koordināciju veic Jaunpils novada jaunatnes lietu speciālists, sadarbojoties ar 
visiem brīvprātīgā darba organizētājiem Jaunpils novadā.  

5. Nolikums ar pielikumiem ir publiski pieejamas Jaunpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv 
zem sadaļas Jauniešu Jaunpils.  
 

II. Vienošanās par brīvprātīgā darba veikšanu 
6. Brīvprātīgā darba veicējs ar brīvprātīgā darba organizētāju var slēgt rakstisku vienošanos par brīvprātīgā 

darba veikšanu (turpmāk tekstā – Vienošanās), kurā tiek atrunāti brīvprātīgā darba veicēja pienākumi, 
stundu uzskaites kārtība un nepieciešamie darbu organizācijas pasākumi (2. pielikums).  

7. Brīvprātīgais darbs var tikt veikts arī bez rakstiskas Vienošanās slēgšanas, pusēm mutiski vienojoties. Arī 

šajā gadījumā ir spēkā brīvprātīgā darba stundu uzskaites kārtība.  
8. Brīvprātīgā darba veicējs var noslēgt rakstisku vai mutisku vienošanos vienlaicīgi ar vairākiem brīvprātīgā 

darba organizētājiem Jaunpils novadā, tādējādi gūstot iespēju plašāk pilnveidot savas zināšanas, prasmes un 
iemaņas.  

 
III. Brīvprātīgā darba stundu uzskaite 

9. Lai apliecinātu brīvprātīgā darba veicēja darbā apgūtās vai pilnveidotās prasmes un iemaņas , brīvprātīgā 

darba organizētājs brīvprātīgā darba īstenošanas periodā par katru brīvprātīgo veic šādas atzīmes:  
9.1. datums, kad persona veica brīvprātīgo darbu;  

9.2. brīvprātīgā darba organizētājs (biedrība, nodibinājums, iestāde) un atbildīgā persona;  
9.3. veicamie pasākumi 

9.4. nostrādāto stundu skaits;   

9.4. darba novērtējums  
10. Slēdzot mutisku vai rakstisku Vienošanos vienlaicīgi ar vairākiem brīvprātīgā darba organizētājiem 

Jaunpils novadā, brīvprātīgā darba veicējs var veikt vienotu brīvprātīgā darba stundu uzskaiti un summēt 
nostrādātās stundas.  

11. Brīvprātīgā darba stundu un veikto pienākumu uzskaiti ieteicams apkopot grāmatiņā „Brīvprātīgais 

Jaunpilietis”, kas pieejama pie Jaunpils novada jaunatnes lietu speciālista Jaunpils novada Domē. (3. 
Pielikums) 

 
 

http://www.jaunpils.lv/


 

Brīvprātīgā darba apliecinājums 

12. Brīvprātīgā darba veicēja darba pieredze var tikt dokumentāli apliecināta, izsniedzot atbilstoši vienotai 
veidlapai sagatavotu apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu, kas nav īsāks par 50 brīvprātīgā darba 

stundām (turpmāk – Apliecinājums ).  
13. Apliecinājuma izdošanas mērķis ir sniegt trešajām personām pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu 

informāciju par pienākumiem, kurus jaunietis veicis pie konkrētā brīvprātīgā darba organizētāja, kā arī par 

brīvprātīgā darba veikšanai veltīto laiku un tā ietvaros iegūtajām un pilnveidotajām prasmēm.  
14. Apliecinājumu pēc vienotas formas (4. pielikums) sagatavo Jaunpils novada jaunatnes lietu speciālists. Ja 

brīvprātīgā darba veicējam vienlaicīgi ir bijušas noslēgtas vienošanās ar vairākiem brīvprātīgā darba 
organizētājiem Jaunpils novada teritorijā, Apliecinājumu sagatavo Jaunpils novada jaunatnes lietu speciālists 

kopīgi ar brīvprātīgā darba veicēju.  

15. Par Apliecinājumā sniegto ziņu patiesumu atbild katrs brīvprātīgā darba organizētājs, pie kura jaunietis ir 
veicis brīvprātīgo darbu.  

16. Apliecinājums tiek sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens tiek izsniegts 
brīvprātīgajam, bet otrs – glabāts brīvprātīgā darba organizētāja lietvedībā ne mazāk kā 2 gadus.  

17. Apliecinājumu izsniegšanu Jaunpils novadā var veikt koordinēti – vienu reizi gadā, publiski sveicot visus 
Apliecinājumu saņēmējus, vai brīvprātīgā darba organizētājs to var veikt arī pēc saviem ieskatiem un 

saskaņā ar savu pasākumu plānu. Pēc brīvprātīgā darba veicēja pieprasījuma Apliecinājumu var izsniegt arī 

individuāli, ja ir sasniegts noteiktais brīvprātīgā darba stundu apjoms. 
 

V. Noslēguma jautājumi 
18. Nolikums stājās spēkā  ar Domes sēdes lēmumu 

 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIELIKUMS Nr. 1 

Nolikumam Nr. 8  

„Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu  Jaunpils novadā” 
 

 
Iestādes____________________ 

Vadītājam/i 

 ___________________________ 
 

Vecāka vārds, uzvārds:  

Dzīvesvietas adrese:  

Kontakttālrunis:   

 

 
ATĻAUJA 

 
 

Neiebilstu, ka mans bērns _________________________________________________ 

(bērna vārds, uzvārds) 
no šī gada ____.____________ veic brīvprātīgo darbu iestādē ____________________ (turpmāk tekstā – 

iestāde).  
 

Ar Jaunpils novada „Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijām” esmu iepazinies/-usies 

un atbalstu sava bērna aktivitātes ________________ organizētā brīvprātīgā darba ietvaros.  

Saprotu, ka brīvprātīgā darba veikšanas laikā viņam/-ai, iespējams, būs saskare ar sauli, lietu, vēju un salu, 

uzturēšanos pie dabas, kā arī uzturēšanos sabiedriskās vietās un transportlīdzekļos – un neiebilstu pret to. 

201_.gada ___.____________ 

_______________________ 

(vecāka paraksts 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



PIELIKUMS Nr. 2  

Nolikumam Nr. 8  

„Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu  Jaunpils novadā” 
 

Vienošanās 
par brīvprātīgā darba veikšanu 

Jaunpilī  

20____gada ____________ 

Biedrība/Nodibinājums/Iestāde_________________________________________________ 

(turpmāk tekstā - Brīvprātīgā darba devējs) Reģ. Nr. _______________________________, 

adrese__________________________________________, tās vadītājas ______________________ 
personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, no viens puses, un brīvprātīgā/-ais__________________, 

personas kods___________________(turpmāk tekstā - Brīvprātīgais), no otras puses, noslēdz sekojošu 
Vienošanos: 

1. Brīvprātīgais, izsakot brīvu gribu, piekrīt darboties Biedrībā/Nodibinājumā/Iestādē 
_______________________________________ un veikt plānošanas, organizatoriskus un praktiskus 

darbus, lai nodrošinātu tās mērķu īstenošanu, jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. 

2. Brīvprātīgais darbu uzsāk 201___ gada ______________un veic līdz 201___ gada ______________ 

1. Brīvprātīgais apņemas: 

3.1. darboties pie Brīvprātīgā darba devēja, izpildīt dotos uzdevumus, apzinīgi un rūpīgi izpildīt 
brīvprātīgo darbu; 

3.2. ievērot iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas 
prasības, saudzīgi izturēties pret Brīvprātīgā darba devēja mantu; 

3.3. veikt brīvprātīgā darba laika, nostrādāto stundu un aktivitāšu uzskaiti grāmatiņā ”Brīvprātīgais 

Jaunpilietis””. 
 

2. Brīvprātīgais uzņemas pilnu materiālo atbildību par materiālajām un citām vērtībām, kuras viņam 
nodevis Brīvprātīgā darba devējs un par kurām brīvprātīgais sistemātiski atskaitās darba devējam. 

 
3. Brīvprātīgais darbs nedrīkst traucēt vai ietekmēt brīvprātīgā skolas vai darba apmeklējumu. 

 

4. Savlaicīgi informēt Brīvprātīgā darba devēja atbildīgo personu par nespēju veikt konkrēto uzdevumu 
noteiktajā laikā un/vai kvalitātē, tādējādi nenodarot kaitējumu aktivitātes vai pasākuma sekmīgai 

norisei. 
 

5. Brīvprātīgā darba devējs apņemas: 

 
5.1.  nodrošināt Brīvprātīgo ar piemērotiem darba apstākļiem saskaņā ar definētajiem darba 

uzdevumiem; 
5.2. iepazīstināt Brīvprātīgo ar veicamo darbu , iekšējās kārtības, darba drošības un citiem 

noteikumiem; 

5.3. veikt Brīvprātīgā darba uzskaiti. 
 

6. Brīvprātīgais par veiktajiem darbiem saņem Apliecinājumu. Apliecinājumā tiek minēts 
nostrādāto stundu apjoms un apgūtās prasmes un iemaņas. 

 
7. Lai saņemtu Apliecinājumu, minimālais brīvprātīgā darba stundu apjoms ir 50 (piecdesmit) 

stundas. 

 
8. Brīvprātīgais darbu uzsāk līdz ar Vienošanās parakstīšanas brīdi un veic tik ilgi, kamēr ir 

personiskā vēlēšanās un iespējas veikt brīvprātīgo darbu. 

9. Ja Brīvprātīgais vairs nevēlas turpināt veikt brīvprātīgo darbu, viņam ir tiesības izbeigt 
Vienošanos, vienu darba dienu iepriekš mutiski vai rakstiski brīdinot Brīvprātīgā darba devēju. 



10. Vienošanās noslēgta abām pusēm vienojoties, izsakot brīvu gribu, bez maldiem, viltus vai 

spaidiem, un vienošanās nosacījumus var grozīt tikai abām pusēm, par to mutiski vai rakstiski 

vienojoties. 

11. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie 
Brīvprātīgā darba devēja, otrs - pie Brīvprātīgā. 

 

Brīvprātīgā darba devējs 
______________________ 

Reģ. Nr. 
Adrese: 

Kontakti: 

 

Brīvprātīgais 
______________________ 

Personas kods: 
Adrese: 

Kontakti: 

 

 
( Vārds, uzvārds, paraksts) 

 
( paraksts) 

 

 

 
 

 



 
 

PIELIKUMS Nr. 3 

Nolikumam Nr. 8  

„Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu  Jaunpils novadā” 

 
Brīvprātīgā darba reģistrācija 

Brīvprātīgā Vārds, Uzvārds: 

Brīvprātīgā tel. Nr.:      e-pasts: 

Datums 

Brīvprātīgā darba 

organizētājs  

(Biedrības, nodibinājuma, 

iestādes nosaukums un 

atbildīgā persona) 

 

Veicamie pienākumi  Nostrādāto h skaits Darba novērtējums 
Brīvprātīgā darba vadītāja 

paraksts  

      

      

      

      

 
Brīvprātīgā darba veicējs              _________________________             __________________________ 

                                            paraksts                                        paraksta atšifrējums 



PIELIKUMS Nr. 4 

Nolikumam Nr. 8  

„Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu  Jaunpils novadā” 

 

 

 

JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BRĪVPRĀTĪGAIS JAUNIETIS 

APLIECINĀJUMS 

_________________________ 
Vārds, uzvārds 

 
personas kods  ___________________ 

No 201_. gada   __. ______________  

līdz 201_. gada __._______________ 

veica brīvprātīgo darbu 

 

(kopā nostrādātas____ stundas) 

 

Veicot brīvprātīgo darbu, jaunietis/-e ir guvis/-usi pieredzi, prasmes un iemaņas sekojošās 

jomās: 

  

  

  

  

  

 
Jaunpils novada priekšsēdētāja     L. Gintere 

 

Jaunatnes lietu speciālists A. Fridrihsons 



Datu bāze par brīvprātīgā darba iespējām 
 

  Nosaukums Adrese Kontaktinformācija Brīvprātīga darba iespējas 
Veikšanas 

laiks 

1. Biedrība "7 Balles" 
"Graudiņi", Strutele, 

Jaunpils novads, Lv - 3145 

Kaspars Brikulis, biedriba@7balles.lv, 

29211988 

Radošo darbnīcu sagatavošana, asistēšana, 

vadīšana. Akmens mozaīkas veidošana no 

laukakmeņiem. Ražas novākšanas darbi 
augļu dārzā (sezonāli). Eglīšu apcirpšana 

labirintā (marts vai aprīlis). 

Pēc vienošanās. 

Sezonāli 

2. 
Biedrība  "Kultūras 

laboratorija" 

"Dzīles" 4, Jaunpils, 

Jaunpils novads, LV - 3145 

Irēna Martuzāne 26464378, e-pasts 

irenkom@inbox.lv 

Trenažieru zāles dežurants. Palīdzēt organizēt 

Kustību studijas "Miks" pasākumus. 
Piedalīties tērpu sagatavošanā. I. Martuzānes 

vadībā mācīties vadīt aerobikas nodarbības. 

Jaunu projektu un ideju veidošana un 
realizēšana. 

Pēc vienošanās.  

3. Jaunpils bibliotēka 

Jaunpils pils, Jaunpils, 

Jaunpils pag., Jaunpils 
nov., LV-3145,  

Tālr.: 63182195 (Bibliotēkā) 

E-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv  

Kopā ar bibliotekāriem veidot jaunus 
pasākumus. Palīdzēt sagatavoties un vadīt 

Radošajām darbnīcām. Asistēt vai vadīt 
pasākumus.  

Pēc vienošanās. 

4. 
Jaunpils Kultūras 
nams 

Jaunpils pils, Jaunpils, 

Jaunpils pag., Jaunpils 
nov., LV-3145,  

Silva Nordena tel.: 29296334; e-pasts.: 
jaunpils-silvai@inbox.lv 

Asistēt pie pasākumu  organizatoriskajiem 

pasākumiem. Informācijas materiālu 

izplatīšana. Atbalsta pasākumu kolektīviem 
dažādos pasākumos. Skatuves sagatavošanas 

darbi - gaismošana, gaismošanas 
programmēšanas asistēšana 

Pēc vienošanās 

5. 
Biedrība 
"Kamenes" 

„Viekaļas”,Viesatu pagasts 

,Jaunpils novads, LV - 3145 

Sandra Šteina, mob.tel. 28352654, e-

pasts:sandra60@inbox.lv 
Palīdzēt organizēt radošus pasākumus.  Pēc vienošanās 

6. 
Biedrība 
"Vējmalas" 

  

Silva Nordena, e-pasts:jaunpils-

silvai@inbox.lv  

Asistēt pie dažādiem mājas 
apsaimniekošanas darbiem. Projektu 

rakstīšana un realizēšana. 

Pēc vienošanās 

7. 
Biedrība "Jaunpils 
Krastmaļi"   

Dzidra Krastiņa. e-

pasts:dzidra.krastina@jaunpils.lv  
Palīdzēt pieskatīt bērnus. Pēc vienošanās 

8. 
Sporta klubs  

"Jaunpils" 
"Ērģelnieki", Jaunpils, 

Jaunpils nov., LV - 3145 

Sporta nama vadītājs Ainārs Plezers 

Tel. 29158129, plezis@inbox.lv 

Asistēt pie sacensību organizēšanas. Palīdzēt 

uzturēt sporta laukumu infrastruktūru. 
Pēc vienošānās 

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunpils-pagasta-biblioteka/default.aspx
http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunpils-pagasta-biblioteka/default.aspx


9. 
Mednieku biedrība 

"Jaunpils" 

"Ērģelnieki", Jaunpils, 

Jaunpils nov., LV - 3145 
Ainārs Birģelis 29155886 

Asistēt stigu veidošanā un medību torņu 

būvēšanā. Palīdzēt sacensības. Piedalīties 

medībās kā dzinējs. Medību infrastruktūras 
veidošana. 

Pēc vienošanās 

10. 
Biedrība 
"Ūdensrozes" 

„Viekaļas”,Viesatu pagasts 
,Jaunpils novads, LV - 3145 

Agita Rulle - 20249771  

Bērnu istabas uzraudzīšana. Asistēt pie 

pasākumu organizatoriskajiem darbiem. 
Asistēt pie projektu rakstīšanas un 

realizēšanas. 

Pēc vienošanās 

11. 
Pensionāru 
biedrība "Jaunpils" 

  

Austra Sipeniece,tel.26314801; 

63162211; austra.sipeniece@inbox.lv 

Apmācīt pensionārus darba ar datoru un 
internetu. Asistēt pie pasākumu 

organizēšanas 

Pēc vienošanās 

12. 
Biedrība "Levestes 
Spicie" 

Leveste 2, Leveste, Jaunpils 
nov., LV - 3145  

Andris Fridrihsons 29379004, 
lavestesspicie@gmail.com 

Pasākumu organizēšana no idejas līdz 

realizēšanai. Sociālo tīklu uzturēšana. Afišu 

veidošana. 

Pēc vienošanās 

13. Biedrība "Dzīpars" 
"Ērģelnieki", Jaunpils, 

Jaunpils nov., LV - 3145 

Velga Pavlovska 28301408, 

velga_pavlovska@inbox.lv 

Asistents pasākumu organizēšanā. Palīgs 

administratīvajos darbos. Palīgs praktiskajos 

daiļdārza darbos. Uzskates materiālu 
veidošana 

Pēc vienošanās 

14. 
Biedrība 

"Optimisti" 

"Dzīles", Jaunpils, Jaunpils 

nov., LV- 3145 
Raivo Altenburgs 29139000 

Ar pļaušanas traktoriņu pļaut zāli. Projekta 
"Darām Paši" ietvaros salikt dēlīšus uz jumta 

- zāģēt, naglot. 

Pēc vienošanās 

15. 
Biedrība 
"Vīgriezes" 

"Ērģelnieki", Jaunpils, 
Jaunpils nov., LV - 3145 Inta Krūmiņa, Tālrunis: 63162466, e-

pasts: Inta.krumina@inbox.lv  

Projektu rakstīšana. Projektu realizēšana. 

Projekta "Mīlas taka" realizēšana - praktiski 

darbi takas izveidošanā 

Pēc vienošanās 

16. 
Jaunpils baznīcas 
atbalsta biedrība 

Jaunpils baznīca, Jaunpils, 
Jaunpils nov., LV - 3145 

Zinta Mielava, zinta.mielava@inbox.lv 
M.Ķergalvis 29431992 

Baznīcas uzraudzīšana. Vēstures materiālu 
pētīšana un individuālo ekskursiju vadīšana. 

Palīgs baznīcas saimnieciskajos darbos.  

Pēc vienošanās 

17. 
Brīvprātīgie 
ugunsdzēsēji 

"Ērģelnieki", Jaunpils, 
Jaunpils nov., LV - 3145 

Māris Lagzdiņš 26183231, 
maris11@inbox.lv 

Asistēt apmācību organizēšanā. Piedalīties 
praktiskos manevros 

Pēc vienošanās 

18. Viesatu biblioteka 
„Viekaļas”,Viesatu pagasts 
,Jaunpils novads, LV - 3145 

Sandra Šteina, mob.tel. 28352654, e-

pasts:sandra60@inbox.lv 

Palīdzēt iekārtot izstādes zāli. Asistēt 
pasākumu organizēšanā. 

Pēc vienošanās 
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 Par skolēnu  nodarbinātību   vasarā 

 
 

Lai radītu iespēju jauniešiem iegūt  dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas,  apgūt darba pieredzi  un 
nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku, saskaņā ar  Jaunatnes likuma 2¹.panta trešās daļas 

2. un 3.apakšpunktu  un likuma  „Par pašvaldībām” 12.pantu 21.panta pirmās daļas 27.punktu, NOLEMJ:   

1. Jaunpils novada pašvaldībā  uzsākt  skolēnu ( 13-18 g.) , kuru dzīvesvieta deklarēta Jaunpils novadā,   
nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā. 

2. Juridisko pakalpojumu sniedzējam J.Valteram līdz jūnija Attīstības komitejas sēdei izstrādāt 
noteikumus  par kārtību, kādā Jaunpils  novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība 

 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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 Par nomas maksas dzēšanu SIA „Jaunpils Pils” 

 

 Novada dome 14.05.2015. saņēma SIA „Jaunpils Pils” iesniegumu, reģ. Nr.3-8/436 par nomas maksas 

dzēšanu . Iesniegumam pievienoti ieguldījumu attaisnojošo dokumentu kopijas. 
 Ar SIA „Jaunpils Pils” 02.03.2004. noslēgts līgums par nekustamā īpašuma Jaunpils pils kompleksa ar 

tam pieguļošā zemes gabala nomu. Aprēķinātā nomas maksa EUR 640,29 mēnesī, atlaide EUR 498,00 mēnesī, 
maksa pēc atlaides piemērošanas EUR 142,29 mēnesī, gada maksa EUR 1707,48. 

 Ar 02.02.2011. domes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.13 noteikti ieguldījumi, kurus kompensē, atbrīvojot no 

nomas maksas uz noteiktu laiku. Tie ir neatdalāmie ieguldījumi- nomnieka veiktie īpašumam nepieciešamie un 
derīgie uzlabojumi, ko nevar atdalīt, nebojājot īpašumu un pamatlīdzekļi vērtībā virs EUR 213,43. 

 Ar 19.12.2013. domes sēdes Nr.12 lēmumu Nr.3 SIA „Jaunpils Pils” tika atbrīvota no nomas maksas par 
2013.gadu un fiksēts ieguldījumu pārsvars pār nomas maksas parādu EUR 3644,23 uz 01.01.2014. 

 SIA „Jaunpils Pils”  2014.gadā ir iegādājusies pamatlīdzekļus- pārvietojamā skatuve, pontons, laiva, 
koka lustra, sulu spiede, koka gulta, vides objekts par kopējo summu EUR 13720,36. 

Nomas maksa gadā 

EUR 

Ieguldījumu atlikusī 

summa uz 
01.01.2014. 

Ieguldījumi 

2014.gadā 

Ieguldījumu atlikusī 

summa uz 
31.12.2014. 

1707,48 3644,23 13720,36 15657,11 

 
 Pamatojoties uz SIA „Jaunpils Pils” valdes locekles Kristīnes Liepiņas iesniegumu, reģ.Nr.3-8/436 un 

02.02.2011. Domes sēdes Nr.1, 13.§ lēmumu „Par nomnieku ieguldījumiem pašvaldības īpašumā”, NOLEMJ: 

1. SIA „Jaunpils Pils”, reģ. Nr.40003431326, juridiskā adrese „Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, dzēst nomas maksu par 2014.gadu EUR 1707,48 apmērā. 

2. Fiksēt atlikušo ieguldījumu summu uz 01.01.2015. EUR 15657,11 apmērā.   
 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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 Par atbalstu Latvijas  Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības  

programmai „Grāmatu starts” 

 
Dome 15.04.2015. saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības vēstuli, reģ. Nr. 3-8/435.  

Biedrība aicina Jaunpils novada domi atbalstīt Jaunpils bibliotēkas iniciatīvu iesaistīties Vislatvijas  lasīšanas 
veicināšanas programmā „Grāmatu starts”. Programma paredzēta  pirmskolas vecuma bērniem un viņu 

vecākiem.  Projekta laikā bērni ar vecākiem tiks aicināti uz Nacionālo bibliotēku. Bērni saņems  projekta 
„Grāmatu starts” komplektu ( 1 kompl. cena EUR 25,00). Projekta ietvaros biedrība dāvinās 10 bērniem šādus 

komplektus. Biedrība lūdz Domi  šim mērķim iegādāties vēl 15  komplektus, atvēlot kopsummā EUR 375,00. 

 
Lai radītu bērnos interesi par grāmatu pasauli un bibliotēku, kā interesantu  vietu, kur izzināt pasauli, 

rosinātu bērnos lasītprieku un stiprinātu  lasīšanas tradīcijas ģimenē, Dome NOLEMJ:  
1. Atbalstīt p/a „Jaunpils”  Jaunpils  bibliotēkas  iniciatīvu iesaistīties Vislatvijas lasīšanas veicināšanas 

programmā „Grāmatu starts” 

2. P/a „Jaunpils ”   , programmas  „Grāmatu starts”  15   komplektu iegādei,  piešķirt finansējumu EUR  
375,00 ( trīs simti septiņdesmit pieci euro) apmērā  no pašvaldības  rezerves fonda līdzekļiem  

 

 
 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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 Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un  skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 

2014./2015. mācību gadā 

 
 

Saskaņā ar 27.03.2014. Nolikumu Nr. 4 „Par balvu piešķiršanu Jaunpils vidusskolas pedagogiem un  
audzēkņiem” NOLEMJ: 

           1.  Izmaksāt naudas balvas Jaunpils vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem  par sasniegumiem  

2014./2015. m .g.  (saraksti pielikumā) 
2. Naudas  balvas  kopsummā   EUR 2552,00 ( divi tūkstoši pieci simti piecdesmit  divi euro)   izmaksāt 

no Sociālā dienesta ieplānotajiem budžeta  līdzekļiem: 
2.1. EUR 1515,00 (viens tūkstotis pieci simti piecpadsmit euro) skolēniem mācību priekšmetu 

olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureātiem. 

    2.2. EUR 672,00 (seši simti sešdesmit pieci euro)  skolotājiem, kuri sagatavojuši mācību 
priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureātus. 

               2.3. EUR 365,00 ( trīs simti sešdesmit pieci euro)  skolēniem, kuru mācību vidējais vērtējums ir 
virs 8.00 ballēm. 

 3. Nauda balvas  pasniegt   Domes priekšsēdētājas L.Ginteres  pieņemšanas pasākumā Jaunpils Pilī.  
 4. Par lēmuma izpildi atbildīga Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa 
 
 
 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Jaunpils vidusskolas 2014./2015. m.g.   
mācību priekšmetu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureāti 

 

Nr. 

p.k 

 

Vārds,uzvārds, 

 

Vieta un mācību priekšmets Skolotājs  

1. Elīna Cīrule 

 

Atzinība valsts latviešu valodas un lit.olimp. 

3. vieta latviešu valodas un  
lit.olimp. 

2.vieta bioloģijas olimp. 

Atzinība  ekonomikas olimp. 
3.vieta LU konkursā „Jaunais uzņēmējs”- 

reģionā 
Atzinība-  Latvijas Valsts televīzijas spēlē 

„Gudrs un vēl gudrāks”. 

1.vieta  šķēpmešana 
2.vieta lodes grūšana 

M.Grīnfelde 

 
M.Grīnfelde 

 

J.Liepiņš 
 

I.Dakša 
 

 

 
A.Zaremba 

 

2. Krišs Dāvids Labsvārds 
 

3.vieta ķīmijas olimp. 
 Atzinība  fizikas olimp. 

2. vieta bioloģijas olimp. 

Atzinība vēstures olimp. 
Atzinība ģeogrāfijas olimp. 

A.Jezerska 
I.Inkina 

J.Liepiņš 

A.Ķergalve 
I.Dakša 

 

3.  Zane Buklagina 

 

Atzinība matemātikas olimp. 

1.vieta lodes grūšanā 
2.vieta 100m skrēj. 

I.Liepiņa 

A.Zaremba 

 

4. Raimonds Kuculabs 

 

10.vieta angļu valodas olimp. 

Atzinība  ekonomikas olimp. 
Atzinība fizikas olimp. 

3.vieta tāllēkšanā 

V.Rubīna 

I.Dakša 
I.Inkina 

A.Zaremba 

 

5. Benita Karule 8.vieta ģeogrāfijas olimp. I.Dakša  

6. 

 

Viktorija Krīgerte 

 

6.vieta fizikas olimp. 

6.vieta krievu val. olimp. 

I.Inkina 

I.Martuzāne 

 

7. Elīza Viņķe 
 

Atzinība matemātikas olimp. 
7.vieta fizikas olimp.9.-12.kl. grupā 

7.vieta fizikas olimp.8.-9.kl. grupā 

G.Kāle 
I.Inkina 

 

8. Rūta Alise Vaivare 3. vieta angļu valodas olimp.  V. Rubīna  

9. Māris Ķergalvis 

 

7.vieta fizikas olimp. 

7.vieta ģeogrāfijas olimp. 
 

I.Inkina 

I.Dakša 

 

10. Eduards Butkevičs Atzinība matemātikas olimp. G.Kāle  

11. Nikola Smeltere  Atzinība bioloģijas olimp. 
7.vieta fizikas olimp. 

I.Miķelsone 
I.Inkina 

 

12. Edgars Puriņš 9.vieta fizikas olimp. I.Inkina  

13. 

 
 

Linda Grāvīte 

 

1.vieta informātikas olimp. 

Atzinība matemātikas olimp. 

I.Inkina 

I.Liepiņa 

 

14. 
 

Anna Krista Dakša 1. vieta matemātikas olimp. 
Atzinība  datorgrafikā  

G.Kāle  

15. Loreta Altenburga 

 

Atzinība mājt.un tehnoloģ. olimp. 

1.vieta 600m skrēj. 
Atzinība datorgrafikas konkursā. 

G.Leimane 

A.Zaremba 
I.Inkina 

 

16. Ketija Keita Krastiņa 

 

Atzinība viz.mākslas olimp. 

Atzinība zīmēšanas konkursā “Lidice”  
 

I.Dakša 

I.Dakša  

 

17. Anete Grāvīte 3. vieta mājturības  radošo darbu skatē G.Leimane  



 8.vieta mājt.un tehnoloģ. olimp. 
7.vieta matemātikas olimp. 

 
 

 
I.Liepiņa 

18. Karlīna Leimane 

 

Atzinība sākumskolas pētnieciskie darbi 

4.vieta sākumskolas pētnieciskie darbi 
reģionā 

7. vieta latviešu valodas olimp. 

8.vieta matemātikas olimp. 
6.vieta glītrakstīšanas olimp. 

1.vieta-Starptautiskais festivāls 
„Saxoponia”  

1.vieta reģionā pūšamo instrumentu 
konkursā. 

T.Juzupa 

 
 

D.Mežraupa 

G.Kāle 
D.Mežraupa 

 
Eva Folkberga, 

koncertmeistare Inguna 
Augsne 

 

19. Aleksandra Mertena 

 

Atzinība sākumskolas pētnieciskie darbi 

1.vieta sākumskolas pētnieciskie darbi 
reģionā 

T.Juzupa 

 
T.Juzupa 

 

20. Agneta Anuškova 10. vieta viz. mākslas olimp. I.Dakša  

21. Anna Elizabete Alle 6.vieta  latviešu val. olimp. T.Juzupa  

22. Annija Ķīķe Atzinība glītrakstīšanas olimp. T.Juzupa  

23. Renarts Ruskulis 

 

6. vieta glītrakstīšanas olimp. A.Bogataja  

24. Ilna Anna Rone 
 

9.vieta matemātikas olimp. 
6.vieta latv. val. olimp.  

A.Bogataja 
A.Bogataja 

 

25. Annija Rasa 7. vieta glītrakstīšanas olimp. I.Skricka  

26. Nellija Stikute 
 

1. 8. vieta glītrakstīšanas olimp. 
2. Atzinība kombinētajā olimp. 

A.Marčinkus 
A.Marčinkus 

 

27. Justīne Zorika 

 

6. vieta glītrakstīšanas olimp. 

3.vieta-“Zvaigžņu lietus” valsts mēroga 
sacensības 

4. vieta starptautiskā mākslas vingrošanas 
konkursā “Baltic flower”. 

D.Mežraupa 

Trenere Zoja Stepanova 

 

28. Ieva Arbidāne 

 

3.vieta kombinētajā olimp. D.Mežraupa  

29. Madara Jēkabsone 
 

Atzinība zīmēšanas konkursā “Lidice” 
2.vieta 1500 m skrējienā 

I.Dakša 
A.Zaremba 

 

30. Albīna Juzupa 1.pakāpe skatuves runas konkursā 

2.vieta 1500 m  

T.Juzupa 

A.Zaremba 

 

31. Patrīcija Andersone 1.pakāpe skatuves runas konkursā T.Juzupa   

32. Kristīne Sergejeva 1.pakāpe skatuves runas konkursā T.Juzupa   

33. Daiga Medvecka 2.pakāpe skatuves runas konkursā T.Juzupa  

34. Evelīna Bitere 2.pakāpe skatuves runas konkursā T.Juzupa  

35. Artūrs Kobals Atzinība zīmēšanas konkursā “Lidice” I.Dakša  

36. Gundega Vīnakmene 

 

Atzinība -valsts konkursa “Ceļojums uz 

operu”  fināliste 

-  

37. Elīza Viņķe 

Māris Ķergalvis  

Nikola Smeltere 
Edgars Puriņš 

3.vieta atklātā  fizikas olimpiādē 

 komandām 

I.Inkina  

38. Roberts Muško 
Anna Krista Dakša 

Kalvis Rautseps 

2.vieta angļu valodas olimpiādē komandām V.Rubīna  
A. Marčinkus 

 

39. 8.-9.klases komanda  
Nikola Smeltere  

4. vieta pusfinālā. Rīgas reģionā Latvenergo 
konkursā „Experiments” 

I.Inkina  

40. Ivars Anuškovs 

 

1.vieta augstlēkšanā 

1.vieta tāllēkšanā 

A.Zaremba  

41. Rainers Pašulis 2.vieta 1000m skrēj. 

1.vieta šķēpmešana 

A.Zaremba 

 

 

 



 

 

Kopā  EUR 1515,00 (viens tūkstotis pieci simti piecpadsmit  euro) 
 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                 L.Gintere 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

42. Tīna Birģele 
 

3.vieta 60m skrēj. 
1.vieta tāllēkšanā 

A.Zaremba  

43. Holšteins Krišjānis 3.vieta 200m skrēj.  A.Zaremba  

44. Vladislavs Rinkēvičs 2.vieta 60 m skrēj. 
3.vieta tāllēkšanā 

A.Zaremba  

45. Valters Brūders 3.vieta bumbiņas mešanā 

1.vieta 600 m 

A.Zaremba  

46. Gints Daniels 

Sergejenko 

2.vieta šķēpa mešanā A.Zaremba  

47. Ģirts Rudenko 3.vieta 400m skrēj. A.Zaremba  

48. Paula Valaine 2.vieta 800 m skrēj. A.Zaremba  

49. Evija Rubene  3.vieta šķēpmešanā A.Zaremba  

50. Ance Anuškova 2.vieta 800m skrēj. A.Zaremba  

51. 2001./2002. 
dzim. 

meitenes 

Ance Anuškova 

3.vieta Zemgales reģiona skolēnu sporta 
spēles “Jauno basketbolistu kauss” 

A.Plezers  

52. 1999.g. dzim. meitenes 

Elīza Viņķe 

3.vieta Zemgales reģiona skolēnu sporta 

spēles “Oranžā bumba” 

A.Plezers  

53. Estere Andreca 
Emīls Provejs 

a. 1-pakāpe starptautiskā  sarīkojuma deju 
festivālā Viļņā -60 pāru konkurencē. 

vadītāja Ilze Zāģere  

54. Ulvis Gavariņš  

 

1.vieta-starptautiskās Ippon cup 2015., 

savā kategorijā 12-13 gadi +45 kg. (piedalījās 

vairāk kā 100 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas 

Igaunijas)  
 

3.vieta- čempionātā karatē cīņas mākslā-

(203 sportisti no dažādiem Latvijas klubiem}. 

 

5 .vieta- starptautiskās sacensībās Hradec 
Kralove world karate cup Čehijā (vairāk kā 

1000 dalībnieki no 13 valstīm)  

Treneris  

Aleksandrs  
Stoļarovs 

 



Jaunpils vidusskolas 2014./2015. m.g.   
Skolēnu sekmju reitings 

 

Vārds , uzvārds Klase 
Vidējā 
atzīme Vieta 

 

Nikola  Smeltere 8.kl. 8,94 1.  

Linda  Grāvīte 7.kl. 8,93 2.  

Zane  Buklagina 11.kl. 8,89 3.  

Anete  Grāvīte 5.kl. 8,82 4.  

Elīna  Cīrule 12.kl. 8,79 5.  

Benita  Karule 11.kl. 8,56 6.  

Everita  Muceniece 6.b.kl. 8,5 7.  

Elīza  Viņķe 9.kl. 8,44 8.  

Sanija  Bulaha 6.a kl. 8,43 9.  

Anna Krista Dakša 6.a kl. 8,36 10.  

Deivids  Riekstiņš 6.b kl. 8,36 10.  

Loreta  Altenburga 6.a kl. 8,36 10.  

Kalvis  Rautseps 6.a kl. 8,29 11.  

Sanda  Kalvāne 12.kl. 8,2 12.  

Roberts  Muško 5.kl. 8,18 13.  

Rūta Alise Vaivare 7.kl. 8,13 14.  

Nadīna  Pahmurkina 9.kl. 8,13 14.  

Krišs Dāvids Labsvārds 12.kl. 8,13 14.  

Patriks  Grīnfogels 5.kl. 8,09 15.  

Elīza  Kuzmicka 10.kl. 8,06 16.  

Ralfs  Andersons 5.kl. 8 17.  

 

Kopā   EUR 365,00 ( trīs simti sešdesmit pieci euro) 
 

 

 
Domes priekšsēdētāja:                                                                  L.Gintere 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

Jaunpils vidusskolas skolotāji, kuri sagatavojuši 2014./2015.m.g. mācību 
priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureātus 

 

N. 

p.k 

Vārds,uzvārds 

 

  Sagatavotie skolnieki, mācību   

priekšmets 

 

1. Ilze Inkina 

 

Krišs Dāvids Labsvārds- atzinība fizikas olimp. 

Raimonds Kuculabs-atzinība fizikas olimp. 

Viktorija Krīgerte- 6.vieta fizikas olimp. 
Elīza Viņķe- 7.vieta 9.-12.kl.fizikas olimp. 

Elīza Viņķe- 7.vieta  8.-9. kl. fizikas olimp. 
Māris Ķergalvis-7.vieta fizikas olimp. 

Nikola Smeltere- 7.vieta fizikas olimp. 
Edgars Puriņš- 9.vieta fizikas olimp. 

Linda Grāvīte- 1.vieta informātikas olimp. 

Loreta Altenburga- atzinība datorgrafikas 
konkursā. 

Elīza Viņķe,Māris Ķergalvis ,Nikola Smeltere 
Edgars Puriņš 3.vieta atklātā  fizikas olimpiādē 

komandām 

4. vieta pusfināla spēlē Rīgas reģionā 
Latvenergo konkursā „EXperiments” 8.-9.kl. 

grupā. 

 

2. Gunta Kāle 
 

Elīza Viņķe- Atzinība matemātikas olimp. 
Eduards Butkevičs- atzinība matemātikas 

olimp. 
Karlīna Leimane- 8.vieta matemātikas olimp. 

Anna Krista Dakša- 8. vieta matemātikas 
olimp. 

 

3. Valentīna Rubīna 

 

Raimonds Kuculabs- 10.vieta angļu valodas 

olimp. 
Rūta Alise Vaivare- 3. vieta angļu valodas 

olimp. 

Anna Krista Dakša, Kalvis Rautseps 2. vieta 
angļu valodas olimpiādē komandām 

 

4. Aurika Bogataja 
 

Renarts Ruskulis- 6. vieta glītrakstīšanas olimp. 
Anna Ilna Rone- 9.vieta matemātikas olimp. 

Anna Ilna Rone- 6.vieta latv. val. olimp.  

 

5. Gita Leimane 
 

Loreta Altenburga- Atzinība mājt.un tehnoloģ. 
olimp. 

Anete  Grāvīte—3. vieta radošo darbu skatē 

mājtur.un tehnoloģ. olimp. 
Anete Grāvīte-8. vieta mājt.un tehnoloģ. olimp. 

 

6. Ineta Miķelsone 
 

Nikola Smeltere-Atzinība bioloģijas olimp. 
 

 

7. Irēna Martuzāne 

 

Viktorija Krīgerte- 6.vieta krievu val. olimp. 

7.-9. klašu aerobikas grupa- 3.vieta Jaunpils 
kustību festivālā. 

 

8. Ilze Dakša 

 

Elīna Cīrule- Atzinība  ekonomikas olimp. 

Raimonds Kuculabs- Atzinība  ekonomikas 
olimp. 

 Krišs Dāvids Labsvārds- Atzinība ģeogrāfijas 

olimp. 
Benita Karule-8.vieta ģeogrāfijas olimp. 

Māris Ķergalvis- 7.vieta ģeogrāfijas olimp. 
Ketija Keita Krastiņa- Atzinība viz.mākslas 

 



olimp. 
Ketija Keita Krastiņa- atzinība zīmēšanas 

konkursā “Lidice” 
Madara Jēkabsone- atzinība zīmēšanas 

konkursā “Lidice” 

Artūrs Kobals- atzinība zīmēšanas konkursā 
“Lidice” 

Agneta Anuškova- 10. vieta viz. mākslas olimp. 

9. Ineta Skricka Annija Rasa- 7. vieta glītrakstīšanas olimp.  

10. Daina Mežraupa 

 

Karlīna Leimane- 7. vieta latviešu valodas 

olimp. 
Justīne Zorika-6. vieta glītrakstīšanas olimp. 

Ieva Arbidāne- 3.vieta kombinētajā olimp. 

Karlīna Leimane- 6.vieta glītrakstīšanas olimp. 

 

11. Marta Grīnfelde 

 

Elīna Cīrule- 3. vieta latviešu valodas un  

lit.olimp. 

Elīna Cīrule- Atzinība valsts latviešu valodas un 
lit.olimp. 

 

12. Tamāra Juzupa 
 

Karlīna Leimane-Atzinība sākumskolas 
pētnieciskie darbi (vai atsevišķi par ZPD) 

Karlīna Leimane- 4.vieta sākumskolas 

pētnieciskie darbi reģionā. 
Aleksandra Mertena- Atzinība sākumskolas 

pētnieciskie darbi 
Aleksandra Mertena- 4.vieta sākumskolas 

pētnieciskie darbi reģionā 

Anna Elizabete Alle- 6.vieta  latviešu val. olimp. 
Annija Ķīķe- Atzinība glītrakstīšanas olimp. 

Albīne Juzupa – 1.pakāpe skatuves runas 
konkursā 

Patrīcija Andersone – 1.pakāpe skatuves runas 
konkursā 

Kristīne Sergejeva – 1.pakāpe skatuves runas 

konkursā 
Daiga Medvecka-2.pakāpe skatuves runas 

konkursā 
Evelīna Bitere -2.pakāpe skatuves runas 

konkursā 

 

13. Artūrs Zaremba 
 

Elīna Cīrule-1.vieta  šķēpmešana, 2.vieta lodes 
grūšana 

Zane Buklagina-1.vieta lodes grūšanā, 2.vieta 

100m skrēj. 
Raimonds Kuculabs-3.vieta tāllekšanā 

Ivars Anuškovs-1.vieta augstlēkšanā,1.vieta 
tāllekšanā 

Paula Valaine-2.vieta 800 m skrēj. 
Albīna Juzupa-2.vieta 1500 m 

Rainers Pašulis- 2.vieta 1000m skrēj. 

1.vieta šķēpmešana 
Loreta Altenburga- 1.vieta 600m skrēj. 

Tīna Birģele-3.vieta 60m skrēj.,1.vieta 
tāllekšanā 

Vladislavs Rinkēvičs-2.vieta 60 m skrēj.,3. vieta 

tāllekšanā 
Valters Brūders-3.vieta bumbiņas mešanā, 

1.vieta 600m skrēj. 
Gints Daniels Sergejenko-2.vieta šķēpa 

mešanā 
Ģirts Rudenko-3.vieta 400m skrēj. 

Krišjānis Holšteins- 3.vieta 200m skrēj. 

 



Evija Rubene- 3. vieta  škēpmešanā 
Ance Anuškova -2.vieta 800 m skrēj. 

Madara Jēkabsone- 2.vieta 1500m skrēj. 

14. Jānis Liepiņš  
 

Elīna Cīrule- 2.vieta bioloģijas olimp. 
Krišs Dāvids Labsvārds- 2. vieta bioloģijas 

olimp. 

 

15. Irēna Liepiņa 
 

Linda Grāvīte- Atzinība matemātikas olimp. 
Anete Grāvīte-7. vieta matem. olimp. 

Zane Buklagina- atzinība matiem. olimp. 
5.-6.klašu  deju kolektīvs x2 

3.-4.kl. tautas deju kolektīvs x2  
1.-2. kl. tautas deju kolektīvs+ sešgadīgiex2 

 

16. Anita Marčinkus 

 

3. Nellija Stikute- 8. vieta glītrakstīšanas olimp. 

Nellija Stikute-Atzinība kombinētajā olimp. 
Roberts Muško - 2. vieta angļu valodas 

olimpiādē komandām 

 

17. Aija Jezerska Krišs Dāvids Labsvārds- 3.vieta ķīmijas olimp.  

18. Andra Ķergalve Krišs Dāvids Labsvārds- Atzinība vēstures 

olimp. 

 

19. Mārīte Kabaka 
 

1.-4.klašu koris x2 
5.-9.klašu korisx2 

 

20. Ainārs Plezers 

 

3.vieta Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles 

Jauno basketbolistu kauss. 
3.vieta Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles 

“Oranžā bumba”. 

 

Pēc saraksta izmaksāti:  EUR 672,00 (seši simti septiņdesmit divi euro) 
 

 
Domes priekšsēdētāja:                                                                              L.Gintere 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
Jaunpils vidusskolas pašdarbības kolektīvu, pulciņu dalībnieku, klašu kolektīvu sasniegumi  

konkursos, skatēs, sacensībās 
 

N.p.k. Vadītājs Kolektīvs, skolēns Konkurss, skate, sacensības  

1. M.Kabaka 1.-4.klašu koris Aktīvs, regulārs darbs. 

 

 

2. M.Kabaka 5.-9.klašu koris Aktīvs, regulārs darbs 

2.pakāpe starpskatē 
2.pakāpe skatē 

 

3. I.Martuzāne 

Kustību studijai 
“Miks” 

7.-9. klašu aerobikas 

grupa 

Atzinība Talsu aerobikas festivālā 

Aktīvs, regulārs darbs 

 

4. I.Martuzāne 1.-4.kl 
5-6.gad 

Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās 
pasākumos. 

Atzinība  Jaunpils festivālā 

 

5. I.Martuzāne 5.-6. klašu aerobikas 
grupa 

Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās 
pasākumos. 

Atzinība Talsu aerobikas festivālā, 

Jaunpils festivālā 
 

 

6. I.Inkina 
 

 

Datorpulciņš 
 

 

Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās 
pasākumos 

 

7. I.Liepiņa 5.-6.kl. tautas deju 
kolektīvs 

Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās 
pasākumos. „Zemgales bļoda” 

„Līdz varavīksnei tikt”-2.pakāpe 

1. pakāpe tautas deju skatē- dziesmu svētki 

 

8. I.Liepiņa 3.-4.kl. tautas deju 

kolektīvs 

Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās 

pasākumos. „Zemgales bļoda” 
„Līdz varavīksnei tikt”-2.pakāpe 

1. pakāpe tautas deju skatē 

 

 

9. I.Liepiņa-2 1.-2. kl. tautas deju 

kolektīvs 

Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās 

pasākumos. 

„Līdz varavīksnei tikt”-1.pakāpe 
1. pakāpe tautas deju skatē-dziesmu svētki 

 

     

10. A.Bogataja „Čaklās rokas” 

 

 
 

Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās 

pasākumos .Pateicība konkursos:”Rakstu 

darbi” 

 

11. Līga Bierande Jaunpils-Viesatu 

mazpulks 
 

Anna Krista Dakša-
1.vieta glāzīšu 

piramīdās. 

Rainers Pašulis – 1.vieta 
basketb. soda metienos. 

 

Pateicība konkursā „Iepazīsti vidi” 

 
Pateicība 20. Mazpulku sporta spēlēs. 

 

12. Daina Mežraupa 

 

1 b klase Makulatūras vākšanas konkursā. 

Projekta "Sportland pirmie soļi basketbolā" 

pusfināls. 

 

13. Dace Adiņa 4. klase 

 

 
11.klase 

ZZ čempionātā 

7. vieta un fināls Jūrmalā 

 
ZZ čempionāts 1.vieta un fināls Jūrmalā 

 



 30.05.15. 

14. Ineta Miķelsone 5. klases komanda Pateicība viktorīnā „Esi gudrs – būsi vesels!”  

 

15. 

Marta Grīnfelde 12. klase 

 

Iekļuva 2.kārtā konkursā „Jaunais finanšu 

eksperts” 

 

16. Emīls Latišs Jaunsargu pulciņš Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās 
pasākumos, konkursos 

 

17. Tamāra Juzupa 
 

 

Skatuves runas pulciņš 
 

Aktīvs, regulārs darbs, panakumi skatuves 
runas konkursā.Uzve-dums „Vasaras 

darbinieki un darbinieces”-2.pakāpe 

 

 

18. Ilze Dakša 

 

 

Zīmēšanas pulciņš 

 

Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās 

konkursos 

Piejūras konkursa dalībnieki 
Jūrmalas Mākslas skolas konkursa"Es dzīvoju 

pie jūras" 

 

19. Artūrs Zaremba Līne Anuškova 

Elīna Ņikiforova 

Sendija Medvecka 
Ilna Anna Rone 

Renārs Jaucis 
Eduards Viņķis 

Madara Adele Kančuka 

 
 

1999./2000.g dzim. 
meitenes 

 
 

2001./2002.g dzim. 

meitenes 
 

 
Jaunietēm (vsk.) 

 

 
 

 
 

Jauniešiem (vsk.) 

Labi panākumi  Tukuma, Jaunpils, Engures 

vsk. novadu skolēnu sporta sacensībās 

vieglatlētikā. 
 

 
 

 

1.vieta Engures, Tukuma, Jaunpils novadu 
skolēnu sporta olimpiādes sacensības 

basketbolā. 
 

3. vieta Engures, Tukuma, Jaunpils novadu 
skolēnu sporta olimpiādes sacensības 

basketbolā. 

 
2. vieta Engures, Tukuma, Jaunpils novadu 

skolēnu sporta olimpiādes sacensības 
basketbolā 

 

2. vieta Engures, Tukuma, Jaunpils novadu 
skolēnu sporta olimpiādes sacensības 

basketbolā 

 

20.  Agita Trokša Dienas centrs 
„Zemenīte” 

Par gadskārtu ieražu popularizēšanu un 
piedalīšanos pasākumos 

 

 

 
 

Domes priekšsēdētāja:                                                                              L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  28. maijā                                                                         Nr. 80 

Protokols Nr. 5                                                            

 
 
 

 Par finansējumu Lielās  talkas  un lielgabarīta atkritumu  aizvešanai un noglabāšanai 

 
 

Lielajā  talkā savākto atkritumu  un lielgabarīta atkritumu transportēšanu,  ievešanu un noglabāšanu  

poligonā, apmaksāt no dabas resursu nodokļa,  kopsummā EUR 547,96 ( pieci simti četrdesmit septiņi euro 
un 96 euro centi) apmērā,  saskaņā ar  SIA „Eco Baltia Vide”  rēķinu  Nr. 0363-2015. par EUR 164.56 un  SIA 

„Piejūra”  rēķinu Nr. AAP 003412 par  EUR 383,40. 
   

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  28. maijā                                                                          

Nr.81 
Protokols Nr. 5                                                            

 
 

 Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē  

projekta „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs” realizācijai 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt 
no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek saņemti pašvaldības 
aizņēmumi, NOLEMJ: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2015.gadā Jaunpils 
novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 48518,00 (Četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit 

euro) uz 10 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi investīciju veikšanai valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekļos projekta „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs” realizācijai. 
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada pašvaldības budžetu. 
4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2017.gada martu. 

 
 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  28. maijā                                                                       Nr. 82 

Protokols Nr. 5                                                            

 
 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta 

„Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils novadā rekonstrukcija” realizācijai 

 
 

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

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

aizņēmumi, NOLEMJ: 
          1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2015.gadā 

Jaunpils novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 330 094,00 (trīs simti trīsdesmit tūkstoši deviņdesmit četri 

euro) uz 10 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un 

mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” aktivitātes lauksaimniecības zemēs „Meliorācijas sistēmu būvniecība, 
rekonstrukcija un renovācija” un aktivitātes meža zemēs „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija” 

projekta „Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils novadā rekonstrukcija” realizācijai. 
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada pašvaldības budžetu. 

4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2017. gada martu. 
 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  28. maijā                                                                          

Nr.83 
Protokols Nr. 5                                                            

 
 
 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta 
 „Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida 

maiņu” realizācijai 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var 
ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek saņemti pašvaldības 

aizņēmumi, NOLEMJ: 
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

2015.gadā Jaunpils novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 200293,00 (Divi simti tūkstoši divi simti 
deviņdesmit trīs euro) uz 10 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi sociālo programmu 

investīciju projekta „Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas 
veida maiņu” realizācijai. 

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada pašvaldības budžetu. 
4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2017.gada martu. 

 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novadā  

2015.gada  28. maijā                                                                        Nr. 84 
Protokols Nr. 5                                                            

Par Ņūkāslu jauniešu kreatīvo sesiju Nova Hradā, Čehijā no 12.-23.08. 2015. 
 

[..] 

Lai  veicinātu jaunatnes starptautiskās sadarbības principus — nodrošinātu iespēju jauniešiem būt 
mobiliem, apgūt zināšanas un prasmes ārpus viņu dzīvesvietas un veicināt citu valstu ieteikumus, kā arī labās 

prakses apmaiņu, saskaņā ar Jaunatnes likumu un likumu „Par pašvaldībām 27) punktu ” komitejas deputāti 
NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Jaunpils novada jauniešu Mārtiņa Barona, Ievas Zāgmanes un  Beātes Oses 

piedalīšanos Ņūkāslu jauniešu kreatīvajā sesijā Nova Hradā, Čehijā no 2015. gada 12.-23.augustam. 
2. Ar jauniešiem slēgt rakstisku vienošanos par turpmāku sadarbību 

3. Dalības maksu EUR 900,00 ( deviņi simti) apmērā segt no Attīstības nodaļas budžeta līdzekļiem. 
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļa. 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 5  „Par grozījumiem 2010. gada 28. jūnija  

Saistošajos noteikumos  

Nr. 15 „Par  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu  Jaunpils novadā”” 

 

[..] 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 

13.punktu un   Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro, trešo un sesto daļu, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem 2010. gada 28. jūnija Saistošajos 

noteikumos Nr. 15  „Par  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu  Jaunpils novadā” 
2. Pēc Saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā 

veidā nosūtīt saistošos noteikumus  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Informēt Brocēnu novada domi, Dobeles novada domi un Tukuma novada domi, Valsts vides 
dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu aizsardzības dienestu par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpils novadā. 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis” 

 
 
 
Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5  
Par grozījumiem 2010. gada 28. jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par  ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu  Jaunpils novadā” 
 

Jaunpils novadā 
 

2015. gada 28. maijā 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 
13.punktu un   Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro, trešo un sesto daļu 

 
Jaunpils novada  pašvaldības 2010. gada 28. jūnija  Saistošajos noteikumos Nr.15 „Par ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Jaunpils novadā”  izdarīt šādus grozījumus: 

 Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1. Saistošie noteikumi nosaka ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu visā 
Jaunpils  novada teritorijā uz nenoteiktu laiku”. 

2. Svītrot Saistošo noteikumu 2. punktu. 

 
 

Priekšsēdētāja                                                                                                    L.Gintere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.8.§ lēmumu 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 5 
„Par grozījumiem 2010. gada 28. jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par  ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanas aizliegumu  Jaunpils novadā”” 

 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošajos noteikumos tiek pagarināts aizliegums ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Jaunpils  novadā, nenosakot termiņu. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar 2010. gada 28. Jūnijā Saistošajiem noteikumiem Nr. 15  

„Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Jaunpils  
novadā” aizliegums  noteikts līdz 2015. gada  jūnijam 

 
Iepriekšējā aizlieguma audzēšanas termiņā Jaunpils  novada pašvaldībā 

nav saņemts neviens pieprasījums par vēlmi  nodarboties ar ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanu 
 

Jaunpils  novada dome 2015.gada  26. martā  pieņēma lēmumu Nr. 57 „ 
Par pašvaldības tiesībām noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto  

kultūraugu  audzēšanai”. 

 
Lai noteiktu jaunu termiņu aizliegumam  ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Jaunpils  novadā, nepieciešams izdarīt grozījumus Jaunpils  
novada domes 28.06.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Jaunpils novadā”. 

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nemainās. 

 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nemainās. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Nemainās 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav iesniegtas 
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 Par nolikumu Nr. 9. „Par nekustamo īpašumu nodaļu” 

 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  41 panta 2) punktu, NOLEMJ:  
Apstiprināt Nolikumu Nr. 9 „Par nekustamo īpašumu nodaļu” 

 
 

 
Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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NOLIKUMS NR. 9 
Par nekustamo īpašumu nodaļu 

 

Jaunpils novadā 

2015. gada 28. maijā 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1.Nolikums nosaka Jaunpils novada Nekustamā īpašuma nodaļas (turpmāk tekstā : Nodaļa) uzdevumus, 
struktūru un darba organizāciju. 

       Nodaļa ir Jaunpils novada domes (turpmāk tekstā: Dome) struktūrvienība un ir tieši pakļauta Jaunpils 
novada domes izpilddirektoram. Nodaļa savu funkciju ietvaros sniedz juridisko atbalstu un nodrošina tiesiskumu, 

juridiskā riska mazināšanu nekustamo īpašumu jomā pašvaldības darbībā, organizē Domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī veic Domes darba organizatorisko apkalpošanu nekustamā īpašuma jomā. 
2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikai saistošos ES normatīvos aktus, 

LR likumus, Ministru kabineta noteikumus, Domes saistošos noteikumus, Domes  lēmumus, rīkojumus, Valsts 
zemes dienesta rīkojumus, instrukcijas un šo Nolikumu. 

3. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē Dome saskaņā ar Domes lēmumu. 
4 Nodaļa sarakstē izmanto novada Domes veidlapu. Veidlapu paraksta domes priekšsēdētāja vai nodaļas 

vadītāja, ar elektronisko parakstu - domes priekšsēdētāja vai izpilddirektors.  

5. Nodaļa pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām Domes nodaļām, Viesatu pagasta pārvaldi, iestādēm, 
SIA „Jaunpils KS” un citām juridiskām personām. 
 

 

II. Nodaļas uzdevumi 
6. Nodaļas uzdevumi: 

6.1 Jaunpils novada Nekustamā īpašuma kadastra uzturēšana 

6.1.1. Uztur un aktualizē, metodiski sakārto informāciju par nekustamiem īpašumiem (administrē 
pašvaldības nekustamā īpašuma datu bāzi). 

6.1.2. Sagatavo priekšlikumus Domei nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanā. 
6.1.3. Nodrošina pašvaldības finanšu struktūras un Valsts zemes dienestu ar informāciju pareizam 

nekustamā īpašuma nodokļu aprēķinam. 
6.1.4. Kontrolē un sagatavo saskaņošanai ikgadējo Jaunpils novada zemes bilanci pa nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu grupām. 

6.1.5.Pārzina pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo zemesgabalu robežas. 
6.2  Fizisko un juridisko personu nekustamo īpašumu problēmu risināšana ar pašvaldību saistītos 

jautājumos. 
6.2.1. Personu pieņemšana ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos. 

6.2.2. Nodaļas kompetences robežās sagatavo lēmumu projektus Domei. 

6.2.3. Kompetences un tehnisko iespēju robežās sniedz novada iedzīvotājiem juridisku un tehnisku palīdzību 
konkrētu problēmu risināšanā. 

  6.3  Pašvaldības pārvaldes realizēšana nekustamo īpašumu jomā. 
6.3.1.Atbilstoši Nodaļas kompetencei piedalās pašvaldības saistošo noteikumu, nolikumu un instrukciju 

izstrādāšanā . 
6.3.2. Sagatavo reģistrācijai Zemesgrāmatā pašvaldības nekustamos īpašumus. 

6.3.3. Sagatavo dokumentus tālākai darbībai ar pašvaldības īpašumiem (nomai, privatizācijai, atsavināšanai 

u.tml.). 
6.3.4. Piedalās lēmumu projektu sagatavošanā par zemesgabalu maiņu un atsavināšanu pašvaldības 

vajadzībām, realizē maiņas un atsavināšanas līgumu izpildi, atbilstoši pieņemtajiem pašvaldības lēmumiem. 
6.3.5.Piedalās aizsargjoslu noteikšanā. 



6.3.6. Kontrolē nekustamo īpašumu izmantošanu atbilstību lietošanas mērķiem un mērķu atbilstību 

teritorijas plānojumam. 

6.3.7. Saistībā ar valsts nozīmes un vietējo ģeodēzisko atbalsttīklu, kontrolē rakšanas darbus. 
6.3.8. Uztur valsts nozīmes un vietējo ģeodēzisko atbalsttīklu. 

6.3.9. Veido un uztur pašvaldības nekustamo īpašumu nomas līgumu reģistru. 
6.3.10. Nodrošina domes struktūrvienības ar kompetencei atbilstošu informāciju. 

6.3.11.Izpilda konkrētus domes administrācijas rīkojumus, atbilstoši kompetencei un tehniskajām iespējām. 

  6.4. Novada attīstības un plānošanas realizācija. 
6.4.1. Kompetences robežās piedalās novada teritorijas plānošanā. 

6.4.2. Sagatavo priekšlikumus zemesgabalu tālākai izmantošanai, pamatojoties uz teritorijas plānojumu. 
6.4.3. Atbild par informācijas iegūšanu un datu apmaiņu ar Valsts Zemes dienestu. 

6.4.4. Kontrolē īpašumu adresāciju, sagatavo domei ar adresāciju saistītus lēmumu projektus. 

6.4.5. Organizē un pārrauga zemes ierīcības projektu saskaņošanu un mērniecības darbus novadā. 
 

 

III. Nodaļas tiesības un pienākumi 

7. Nodaļas  tiesības : 
7.1.. pieprasīt un saņemt nodaļas darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus no valsts un 

pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. 
7.2. nodaļai noteikto uzdevumu risināšanai un Domes interešu aizsardzībai sarežģītos vai 

         specifiskos jautājumos konsultēties un sadarboties ar sertificētiem speciālistiem, 
         konsultantiem, valsts amatpersonām, u.c. speciālistiem; 

7.3. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās; 

7.4. ierosināt grozījumus Nodaļas nolikumā; 
7.5. plānot un pieprasīt Nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko 

         nodrošinājumu; 
7.6. strādāt ar īpašumu datu bāzēm, izmantojot publiskos reģistrus; 

7.7. piedalīties kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos; 

7.8. piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos. 
8. Nodaļas pienākumi : 

8.1. nodrošināt amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi; 
8.2.  nodrošināt uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas 

noteikumiem; 
8.3. līdzdarboties Domes budžeta plānošanā; 

8.4. nodrošināt aktuālās informācijas sagatavošanu publicēšanai Novada mājaslapā, vietējā laikrakstā, citos 

masu mēdijos, 
8.5. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Domes 

noteiktajai lietu nomenklatūrai. 
 

 
IV. Nodaļas darba organizācija un struktūra 

9. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā  izpilddirektors. Nodaļas vadītājs ir 

tieši pakļauts domes izpilddirektoram. 
10. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka šis 

       Nolikums un amata apraksts. 
11. Nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma apstiprina Dome.  

12. Nodaļas vadītāja pienākumi: 
12.1. plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbību; 

12.2. kontrolēt un atbildēt par noteikto uzdevumu izpildi. 

13. Nodaļas vadītāja tiesības: 
13.1.patstāvīgi izlemt nodaļas kompetencē esošo jautājumu īstenošanas secību; 

13.2.pārstāvēt nodaļu tās kompetencē esošajos jautājumos; 
13.3. noteikt nodaļas darbinieku pienākumu sadali; 

13.4.nodrošināt finanšu un štatu disciplīnas ievērošanu; 

13.5.pārstāvēt novada pašvaldību pilnvaru un deleģējuma ietvaros. 
                                                           

 

V. Nodaļas finansēšana 
14. Nodaļas darbība tiek finansēta no Domes budžeta. 
                                               

 

 



VI. Darbinieku tiesības un pienākumi. 

15. Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā Nolikumā noteikto uzdevumu izpildei nosaka Jaunpils novada 

izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā. 
16.Nodaļas darbinieki atbild par Nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām. 
17. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina Nodaļas vadītājs un amatpersonas atbilstoši amata aprakstā 

noteiktajai kompetencei.     
                         

 

VII. Noslēguma jautājumi 

 20. Nolikums stājas spēkā ar Domes sēdes lēmumu 
 

 
Priekšsēdētāja                            L. Gintere 
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Par nekustamā īpašuma „Maldas” sadalīšanu 

 

 
[..] 

Saskaņā ar pilnvarotās personas un daļas īpašnieka [..] iesniegumu Nr 3-7/403, Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma 14.un 15.pantu, 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496. „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16. un 35. punktiem, NOLEMJ: 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Maldas”, īpašuma kadastra nr.90560060073, kopējā 

platība 53,2 ha, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9056 003 0133 6,6 ha platībā. Atdalītajam zemes 

gabalam piešķirt nosaukumu „Mežsviļi”, nomainīt zemes lietošanas mērķi uz – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. 

2. Atlikušajiem zemes gabaliem ar zemes kadastra apzīmējumiem 9056 006 0073 30,5 ha platībā 
un 90560060084 16,1 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu „Maldas”, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi –

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

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (piekritību nosakot pēc iesniedzēja deklarētās 
dzīvesvietas vai īpašuma atrašanās vietas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. pantu) viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 
 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Auči” 

[..] 

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

noteikumi” 9.8 punktu, Kadastra likuma 19. un 20. pantiem, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, 30.01.2013. 
Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, LR MK 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumu Nr.1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 2.10, 6.2, 28.punktu NOLEMJ: 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Auči”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 90560010019, zemes vienības sadales projektu. 

2. Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 6,7 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Lejasauči”, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

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

3. Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 15,0 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu „Auči”, piešķirt adresi „Auči”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, piešķirt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Pēc sadales īpašuma „Auči” sastāvā būs viena zemes 

vienība. 
4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus abām zemes 

vienībām. 
5. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Auči” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 90560010020, platība 5,2 

ha, atdalītajai zemes vienībai nomainīt nosaukumu no „Auči” uz „Lejasauči”, saglabāt esošo zemes lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Pēc sadales 
jaunizveidotā īpašuma „Lejasauči” sastāvā būs divas zemes vienības. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (piekritību nosakot pēc iesniedzēja deklarētās 
dzīvesvietas vai īpašuma atrašanās vietas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. pantu) viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Igauņi”  

zemes vienības  sadalei 

 
[..] 

Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sadalāmā zemes vienība ar 
zemes kadastra apzīmējumu 90900020001 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. noteikumu Nr.288. 9.2 punktu ir sadalāma un uzmērāma tikai pēc zemes ierīcības projekta zemes 

vienības sadalei izgatavošanas, NOLEMJ:  
           1. Atļaut [..]  izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Igauņi”, Viesatu pagastā, Jaunpils 

novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0001 un platību 77,2 ha sadalīšanai piecos zemes 
gabalos pēc klāt pievienota un būvvaldē apstiprināta plāna pielikuma. Atdalāmo zemes gabalu platība 10,0 ha, 

20,0 ha, 33,0 ha, 3,5 ha, paliekošā „Igauņi” zemes gabala platība 10,7 ha.  

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

2.2. zemes ierīcības projektu izstrādāt uz esošā uzmērītā zemes robežu plāna pamata; 
2.3. 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.  

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (piekritību nosakot pēc iesniedzēja deklarētās 
dzīvesvietas vai īpašuma atrašanās vietas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. pantu) viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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 Par zemes vienības sadali un jauna īpašuma reģistrāciju 

 
 

Pēc NĪVKIS datiem Jaunpils novada pašvaldībai pieder zemes vienība „Liepiņas-Graudiņi”, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 90560040031, zemes gabals nav uzmērīts. Daļu no zemes vienības iznomājuši 
Saules ciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, daļu – juridiskās personas. Zemes gabals ir sadalāms divās daļās 

un uzmērāms. Saskaņā ar 30.01.2013.Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 
2013.-2014.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”,  LR Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.un 15.pantu, , LR MK 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 8.2 un 47. 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. Atdalīt no Jaunpils novada domei piekrītošas neuzmērītas zemes vienības „Liepiņas-Graudiņi” zemes 

gabala ar zemes kadastra apzīmējumu 90560040031, platība 25,4 ha, zemi 19,0 ha platībā saskaņā ar plāna 
pielikumu. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Saulaines”, noteikt zemes lietošanas mērķi 

pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem, NĪLM kods 0502 (pēc MK 08.02.2011. klasifikatora 

grozījumiem). Zemes gabalam piešķirt kadastra numuru un kadastra apzīmējumu, reģistrēt to NĪVKIS kā 
pastāvīgu īpašumu ar statusu „pašvaldībai piekritīga zeme”.  

2. Atlikusī zemes gabala „Liepiņas-Graudiņi” platība ir 6,4 ha, zemes kadastra numurs 90560040031, 
kadastra apzīmējums 90560040031, noteikt zemes lietošanas mērķi pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 

dārziem, NĪLM kods 0502 (pēc MK 08.02.2011. klasifikatora grozījumiem), saglabāt to NĪVKIS kā pastāvīgu 

īpašumu ar statusu „pašvaldībai piekritīga zeme”. 
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 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Jožu darbnīcas” 

 
[..] 

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, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 
noteikumu Nr.1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 2.10, 6.2, 28.punktu NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jožu darbnīcas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 90560080012 zemes vienības sadales projektu. 

2. Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 0.56 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Pīteri”, piešķirt jaunu adresi 

„Pīteri”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciska 
rakstura uzņēmumu apbūve, NĪLM kods 1003, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un jaunu 

īpašuma kadastra numuru, NĪVKRIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena zemes vienība. Uz 
zemes vienības atdodas ražošanas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 905600800120018, 905600800120019, 

905600800120020, 905600800120021, 905600800120022, 905600800120025, 905600800120026, 

905600800120027, 905600800120028. 
3. Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 3,28 ha platībā saglabāt esošo īpašuma nosaukumu „Jožu darbnīcas”, 

saglabāt esošo adresi „Jožu darbnīcas” , Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 noteikt zemes 
lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura ražošanas ēku apbūve, NĪLM kods 1003. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus abām zemes 
vienībām. 

5. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, platības tiks precizētas. 

6. Ar šī lēmumu stāšanos spēkā ,  tiek atcelts Jaunpils novada Domes sēdes prot. Nr.4 23.04.2015. lēmums 
Nr. 72 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Joži”. 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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 Par dzīvokļu izveidošanu un adrešu piešķiršanu dzīvokļiem mājā „Jaunsēži” 

 

Jaunpils novada pašvaldības bilancē atrodas dzīvojamā māja „Jaunsēži”, kurā atrodas trīs dzīvokļi. Dzīvokļi 

nav privatizēti un tiem nav piešķirtas adreses. 
Lai varētu NĪVK informācijas sistēmā reģistrēt telpu grupas kā pastāvīgus īpašuma objektus, dzīvokļiem ir 

jāpiešķir adreses. Mājai 2014 .gadā ir veikta pilna būves kadastrālā uzmērīšana, māja un zeme (0,99 ha) 
„Jaunsēži” ir reģistrēta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

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

2014.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, pamatojoties uz Administratīvā 
procesa likuma 55.panta 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 6.2, 25. un 
28.punktu, atbilstoši Zemesgrāmatu datiem, NOLEMJ: 

1. Izveidot Jaunpils novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu mājā „Jaunsēži” trīs dzīvokļu īpašumus kā 

pastāvīgus īpašuma objektus, reģistrēt tos NĪVK informācijas sistēmā. 
2. Piešķirt dzīvokļiem adreses : 

2.1 „Jaunsēži” – 1, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145; 
2.2 „Jaunsēži” – 2, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145; 

2.3 „Jaunsēži” – 3, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145. 
      3. Iekļaut minētās dzīvokļu adreses adrešu reģistrā. 
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 Par nekustamā īpašuma „Pie Mežābelēm ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
 [..] 

Pamatojoties uz likuma uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un  „Publiskas 
personas  mantas  atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu un nekustamā  īpašuma  „Pie Mežābelēm”, Jaunpils 

pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 8. nodaļu, z/s „Rešņi” 2015. gada 20. maija  iesniegumu , reģ. Nr.  
3-8/407, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas nekustamā īpašuma „Pie Mežābelēm” izsoles nolikuma punktā 6. par samaksas 

kārtību, paredzot, ka nosolītā pirkuma maksa par īpašumu ir nomaksājama ne vēlāk kā 10 dienu laikā no 
īpašuma pārreģistrācijas uz pircēja vārda un pirmās kārtas hipotēkas nostiprināšanas par labu LAF (Lauku 

attīstības fonds), bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30. jūnijam. 
2. Apstiprināt  nekustamā īpašuma „Pie Mežābelēm”  2015. gada 20. maija izsoles rezultātus (komisijas 

lēmuma izraksts pielikumā). 
3. Slēgt pirkuma līgumu ar z/s „Rešņi” , reģ. Nr. 49201001366 juridiskā adrese „Rešņi”, Slampes pagasts, 

Tukuma novads (īpašnieks Kārlis Jēkabsons) par nekustamā  īpašuma „Pie Mežābelēm”, Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā, kad. Nr. 90560060115, pārdošanu.  
4.  Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu.   
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Par  2015. gada 23. aprīļa Domes sēdes  Nr. 4 lēmumā Nr. 64 Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 
projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai precizēšanu 

  
          2015. gada  23. aprīlī  novada Dome sēdē Nr. 4  pieņēma lēmumu Nr. 64  Par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai. 
          Sēdes lēmumā  jāiekļauj punkts par aizņēmuma summas ieguldīšanu SIA „Tukuma slimnīca” 
pamatkapitālā. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, NOLEMJ: 
           Precizēt 2015. gada  23. aprīļa  novada Domes sēdes Nr. 4  pieņemto lēmumu Nr. 64  Par aizņēmuma 
ņemšanu Valsts kasē projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai 
  , izsakot lemjošo daļu šādā redakcijā: 

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

Jaunpils novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu prioritārā kārtībā, pašvaldības autonomās funkcijas: veselības 

aprūpes pieejamības nodrošināšanai,  EUR 17 414,00 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti četrpadsmit euro, 
atbilstoši 5% kapitāldaļu lielumam)  apmērā no Valsts kases uz 5 gadiem ar noteikto gada procentu likmi,  

projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai. 
1. Aizņēmuma pamatsummu atmaksāt,  saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 

2. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada pašvaldības budžetu. 
3. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2017.gada jūniju. 

4. Aizņēmumu  EUR 17 414,00 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti četrpadsmit euro)   ieguldīt SIA „Tukuma 

slimnīca” pamatkapitālā 2015.gadā. 
      5. Par lēmuma izpildi  atbildīga galvenā  grāmatvede A.Līvmanei.  

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


