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DOMES SĒDE 
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2014.gada  28. augustā                                                                         Nr.8                                                           
 

SĒDE SASAUKTA: 2014. gada 28. augustā plkst. 9.00 
SĒDI SĀK : 2014.gada  28. augustā plkst. 9.00 

SĒDI VADA: Domes  priekšsēdētāja Ligita Gintere 
SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Dace Adiņa,  Velga Pavlovska, Raivo Altenburgs, Kaspars Leimanis, Raivis Pranis,   Jānis Krūmiņš, 

Ēriks Strautiņš  
darbinieki:  izpilddirektors Pēteris Baranovskis, Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, juridisko 

pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Rasa, jaunatnes lietu speciālists  
žurnāliste: Ivonna Plaude 

NEPIEDALĀS: Aigars Jakovels/ pamatdarba dēļ 

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1.  Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no SIA „TENT Service” 
2.  Par pabalsta veselības aprūpei piešķiršanu [..] 

3. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 

4. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 
5. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 

6. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 12 „Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada 
pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

7. Par Grozījumiem Nr. 1 Nolikumā Nr.5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” 
8. Par Saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” galīgo redakciju 

9. Par līdzfinansējumu Biedrības „Levestes spicie”  projektam  „Mācību telpas labiekārtošana ”  

10. Par audzēkņu ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jaunpils vidusskolā 
11. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietošanu vidējā termiņa programma Jaunpils novada 

pašvaldībā 2014-2016. gadam  
12. Par Skolas ielas posma slēgšanu Jaunpils vidusskolas teritorijā 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Leļi” zemes vienības sadalei 

14. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 90560030123 
15. Par adrešu datu kārtošanu 

16. Par statusa „pašvaldībai piekritīga zeme” noteikšanu 
17. Par dzīvojamās mājas ”Mazbētiņi” privatizācijas uzsākšanu 

18. Par zemes gabala „Zoltneri” atsavināšanu 
19. Par zemes gabala „Pretī Pilsciemam” atsavināšanu 

20. Par zemes gabala „Pie Elīnām” atsavināšanu 

21. Par zemes gabala „Spriņģi” atsavināšanu 
22. Par zemes gabala „Pie Jaunsētām” atsavināšanu 

23. Par zemes gabala „Skujumuiža” atsavināšanu 
24. Par dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu mājā „Zālītes” atsavināšanu 

25. Par Domes  un Domes komiteju sēžu grafiku 2014. gada 2. pusgadam 

26. Izpilddirektora informācija par padarīto starp Domes sēdēm  
 

 
 

 

 



L.Gintere ierosina mainīt jautājumu izskatīšanas kārtību  

Deputāti NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes kārtību: 
 

1. Par pabalsta veselības aprūpei piešķiršanu [..] 
2. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 

3.  Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 

4. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 
5. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 12 „Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 
6. Par Grozījumiem Nr. 1 Nolikumā Nr.5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” 

7.  Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no SIA „TENT Service” 

8. Par Saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” galīgo redakciju 
9. Par līdzfinansējumu Biedrības „Levestes spicie”  projektam  „Mācību telpas labiekārtošana ”  

10. Par audzēkņu ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jaunpils vidusskolā 
11. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietošanu vidējā termiņa programma Jaunpils novada 

pašvaldībā 2014-2016. gadam  
12. Par Skolas ielas posma slēgšanu Jaunpils vidusskolas teritorijā 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Leļi” zemes vienības sadalei 

14. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 90560030123 
15. Par adrešu datu kārtošanu 

16. Par statusa „pašvaldībai piekritīga zeme” noteikšanu 
17. Par dzīvojamās mājas ”Mazbētiņi” privatizācijas uzsākšanu 

18. Par zemes gabala „Zoltneri” atsavināšanu 

19. Par zemes gabala „Pretī Pilsciemam” atsavināšanu 
20. Par zemes gabala „Pie Elīnām” atsavināšanu 

21. Par zemes gabala „Spriņģi” atsavināšanu 
22. Par zemes gabala „Pie Jaunsētām” atsavināšanu 

23. Par zemes gabala „Skujumuiža” atsavināšanu 
24. Par dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu mājā „Zālītes” atsavināšanu 

25. Par Domes  un Domes komiteju sēžu grafiku 2014. gada 2. pusgadam 

26. Izpilddirektora informācija par padarīto starp Domes sēdēm  
 

1. Par pabalsta veselības aprūpei piešķiršanu [..] 

I.Lapiņa 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, 

K.Leimanis), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr.108 „Par pabalsta veselības aprūpei piešķiršanu [..] ”, projektu. 

 

2. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 

I.Lapiņa 
Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 

Atklāti balsojot ar 6  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, 
K.Leimanis), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  

          Apstiprināt  lēmuma Nr.109. „Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..]” , projektu. 
 

3. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu [..] 

I.Lapiņa 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 6  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, 

K.Leimanis), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
 Apstiprināt  lēmuma Nr.110 „Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..]“,  projektu. 

 

Ierodas deputāts J.Krūmiņš 
 

4. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [.] 

I.Lapiņa 
Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 



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

J.Krūmiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  

Apstiprināt  lēmuma Nr.111. „Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..]“, 
 projektu. 

 
5. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 12  „Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

I.Lapiņa 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
I.Lapiņa: Saistošo noteikumu  1. punkts jāpapildina ar  vārdu: maznodrošināts 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.112 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 12  „Par grozījumiem  Saistošajos 

noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” , projektu. 

 
6. Par Grozījumiem Nr. 1 Nolikumā Nr.5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada 

iedzīvotājiem” 

I.Lapiņa 
Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.113 „Par Grozījumiem Nr. 1 Nolikumā Nr.5 „Par pašvaldības finansiālo 

atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem”,  projektu. 
 

7. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā  

no SIA „TENT Service” 

Ziņo J.Valters 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, K.Leimanis, 

J.Krūmiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  

Apstiprināt  lēmuma Nr. 114 „  Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no SIA  

„TENT Service”, projektu. 
    

Ierodas deputāts Ē.Strautiņš 
 

     8. Par Saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” galīgo redakciju 

J.Valters 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, K.Leimanis, 

J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
         Apstiprināt  lēmuma Nr.115 „Par Saistošo noteikumu Nr. 9  „Par Sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā ”,  

galīgo redakciju. 

 

10. Par audzēkņu ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jaunpils vidusskolā 

L.Gintere 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, K.Leimanis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.116 „Par audzēkņu ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jaunpils vidusskolā”,  
projektu. 

 
11. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietošanu vidējā termiņa programma 

Jaunpils novada pašvaldībā 2014-2016. gadam  
P.Baranovskis 
Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Debatēs: K.Leimanis, R.Pranis 

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

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



Apstiprināt  lēmuma Nr.117  „Par mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietošanu vidējā 

termiņa programma Jaunpils novada pašvaldībā 2014-2016. gadam“ projektu. 

 

12.  Par Skolas ielas posma slēgšanu Jaunpils vidusskolas teritorijā 

P.Baranovskis 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R. Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, 

K.Leimanis, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  

Apstiprināt  lēmuma Nr.118 „Par Skolas ielas posma slēgšanu Jaunpils vidusskolas teritorijā“ 
projektu. 

 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Leļi” zemes vienības sadalei 

Z.Mielava 
Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Debatēs K.Leimanis, R.Altenburgs 

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

J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr. 119 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Leļi” 

zemes vienības sadalei“ projektu. 

 
14. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam  

ar kadastra apzīmējumu 90560030123 

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

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.120 „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra 
apzīmējumu 90560030123“,  projektu. 

 

15. Par adrešu datu kārtošanu 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, K.Leimanis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.121 „Par adrešu datu kārtošanu“,  projektu. 
 

16. Par statusa „pašvaldībai piekritīga zeme” noteikšanu 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, K.Leimanis, 

J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr.122 „Par statusa „pašvaldībai piekritīga zeme” noteikšanu”, projektu. 

 

17. Par dzīvojamās mājas ”Mazbētiņi” privatizācijas uzsākšanu. 

Z.Mielava 
Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.123 „ Par dzīvojamās mājas ”Mazbētiņi” privatizācijas uzsākšanu “,  projektu. 

 

18. Par zemes gabala „Zoltneri” atsavināšanu 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, K.Leimanis, 

J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr.124 „ Par zemes gabala „Zoltneri” atsavināšanu”, projektu. 

 
19. Par zemes gabala „Pretī Pilsciemam” atsavināšanu 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 



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

J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr.125  „Par zemes gabala „Pretī Pilsciemam” atsavināšanu”, projektu. 

 

20. Par zemes gabala „Pie Elīnām” atsavināšanu 

Z.Mielava 
Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 

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

J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr.126 „ Par zemes gabala „Pie Elīnām” atsavināšanu”, projektu. 

 

21. Par zemes gabala „Spriņģi” atsavināšanu 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, K.Leimanis, 

J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr.127  „ Par zemes gabala „Sprinģi” atsavināšanu”, projektu. 

 

22. Par zemes gabala „Pie Jaunsētām” atsavināšanu 

Z.Mielava 
Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.128  „ Par zemes gabala „Pie Jaunsētām” atsavināšanu”, projektu. 

 

23. Par zemes gabala „Skujumuiža” atsavināšanu 

Z.Mielava 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, K.Leimanis, 

J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma NR.129 „ Par zemes gabala „Skujumuiža” atsavināšanu”, projektu. 

 

24.  Par dzīvokļa Nr. 3 daudzdzīvokļu mājā „Zālītes” atsavināšanu 

Z.Mielava 
Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.130 „Par dzīvokļa Nr. 3 daudzdzīvokļu mājā „Zālītes” atsavināšanu”, projektu. 

 
25. Par Domes  un Domes komiteju sēžu grafiku 2014. gada 2. pusgadam 

L.Gintere 

Jautājums  izskatīts  20.08.2014. Finanšu un Attīstības komitejā 
Atklāti balsojot ar 8  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, K.Leimanis, 

J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš), pret nav  , atturas nav  , Dome NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr.131 „Par Domes  un Domes komiteju sēžu grafiku 2014.gada 2.pusgadam”, projektu. 

 

26. Izpilddirektora informācija par padarīto starp  Domes sēdēm 

 
P.Baranovskis: 

- pabeigti skolas iekštelpu renovācijas darbi, un parakstīts pieņemšanas- nodošanas akts.  Jaunpils 
vidusskola ir gatava uzņemt skolniekus renovētā izskatā, kur bērnus gaida ievērojamas pārmaiņas; 

- Labiekārtošanas nodaļa turpina apkārtnes sakopšanas un zāles pļaušanas darbus novada teritorijā; 

- veikti asfalta seguma ceļu sabrukušo vietu (bedrīšu) atjaunošanas darbi visā novada teritorijā; 
- tiek izstrādāts  Rūšu strauta meliorācijas darbu projekts;  

- tiek izstrādāts projekts Sociālā dienesta telpu renovācijai; 
- tuvojas noslēgumam pils lielās zāles apskaņošanas un apgaismes tehnikas uzstādīšanas darbi; 

- nosvinēti Viduslaiku pils svētki, kas šogad bija plašāki gan aizņemtās teritorijas, gan piedāvājuma ziņā; 

- pie Pils  ezerā uzstādīta strūklaka; 
- Domes darbinieki piedalījās Jaun- pagastu salidojumā  Jaunsvirlaukā; 



- Jaunpilī notika nūjošanas festivāls;  

-  uzņēmām   Krustpils novada  Domes darbiniekus; 

- prezentējām pašvaldību konkursā  „Eiropas gada pašvaldība 2014”. 
 

 
L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti 

 

Sēdi beidz plkst. 10.00 
 

 
Paraksti:        

 

Sēdi vadīja            
            L.Gintere 

 
Sēdi protokolēja            

            I.Lapsa 
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LĒMUMS Nr. 107 

Par pabalsta veselības aprūpei piešķiršanu [..] 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.8,1. p.                                                            
 

 
Ierobežotas pieejamības 

 

 
Priekšsēdētāja               L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 108 

Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 
 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.8,2. p.                                                            

 
Ierobežotas pieejamības 

 

 
Priekšsēdētāja                    L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 109 

Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.8,3. p.                                                            
 

 
Ierobežotas pieejamības 

 

 
Priekšsēdētāja                 L.Gintere    
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LĒMUMS Nr. 110 

Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.8,4. p.                                                            

 
 

Ierobežotas pieejamības 
 
 

Priekšsēdētāja                  L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 111 
Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 12  „Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 
 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.8,5. p.                                                            

 
 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu,  likuma „Par 
pašvaldībām“  15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43.panta trešo daļu , NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 12  „Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”. 
2. Saistošos noteikumus nosūtīt VARAM. 

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

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

 
Pielikumā: Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts  uz 2 lp. 

 

 
  

 
Priekšsēdētāja                   L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12 
Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību 

un pašvaldības pabalstiem” 

 

2014. gada 28. augustā 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu,  likuma „Par 
pašvaldībām“  15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu; 
 

Izdarīt Jaunpils novada 2011.gada 30. novembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus: 
1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 

1. Jaunpils novada pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt 

personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jaunpils novadā un kurām ir piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss un citām personām šajos noteikumos minētajos gadījumos. 

2. izteikt Noteikumu 36. punktu šādā redakcijā: 
36. „Pabalsti tiek piešķirti ģimenēm ar bērniem, kuras atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam.” 

3. izteikt Noteikumu 44. punktu šādā redakcijā: 
44. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts personai, kura veselībai bīstama stāvokļa dēļ ir 

nonākusi ārkārtas situācijā un, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss.” 

4. izteikt Noteikumu 50. punktu šādā redakcijā: 
50. Lēmumu par vienreizējā pabalsta veselības aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt, ja 

pabalsta  apmērs  pārsniedz 72,00 euro, pieņem Jaunpils novada dome. 

 
 

 
 

Priekšsēdētāja               

                          L.Gintere  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 12 „Par grozījumiem 2011. gada 30. novembra Saistošajos 

noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

  Saistošie noteikumi Nr. 12 „Par grozījumiem 2011. gada 30. novembra 

Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo 

palīdzību un pašvaldības pabalstiem” nepieciešams, lai precizētu pabalsta 
saņēmēja statusu, kā arī, lai precizētu vienreizēja pabalsta veselības 

aprūpei, par kura piešķiršanu lemj Jaunpils novada dome, apmēru. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

    Saistošie noteikumi izdoti, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumu Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3 apakšpunktu.  
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis - precizēt pabalsta saņēmēja 

statusu, kā arī precizēt vienreizēja pabalsta veselības aprūpei, par kura 

piešķiršanu lemj Jaunpils novada dome, apmēru. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

  Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu. 
  

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils novada 
iedzīvotājiem. 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības 
un iespējas Jaunpils novada iedzīvotājiem. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām Nav 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām 

Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana 

Jaunpils novada iedzīvotāju labā. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav. 
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LĒMUMS Nr. 112 

Par Grozījumiem Nr. 1 Nolikumā Nr.5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada 

iedzīvotājiem” 
 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.8,8. p.                                                            
 

 

Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām“ 12. pantu un 43.panta trešo daļu, NOLEMJ: 
Apstiprināt Grozījumus Nr. 1 Nolikumā Nr.5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada 

iedzīvotājiem”. 
 

 

Priekšsēdētāja              L.Gintere  
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GROZĪJUMI NR. 1 
Nolikumā Nr.5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” 

 

2014. gada 28.augustā 

 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām“ 12. pantu un 43.panta trešo daļu 
 

Izdarīt Jaunpils novada 2014.gada 27. Februāra nolikumā Nr. 5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils 

novada iedzīvotājiem” (turpmāk tekstā – Nolikums) šādus grozījumus: 
1. izteikt Nolikuma 4. punktu šādā redakcijā: 

4. Lēmumu par finansiālā atbalsta  piešķiršanu šī Nolikuma II., III. Un V. nodaļās noteiktajos 
gadījumos pieņem Sociālais dienests.” 

2. papildināt Nolikuma 7. punktu ar 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

7.4. pabalsts aizbildnībā nodotiem bērniem. 
3. izteikt Nolikuma  V. Nodaļu  šādā redakcijā: 

V  PABALSTS AIZBILDNĪBĀ NODOTIEM BĒRNIEM 
22. Vienreizējais pabalsts aizbildnim apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam – pabalsta apmēru 

nosaka atbilstoši bērna vajadzībām nepārsniedzot 143,00 euro,-. Minētā pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, 
apavus un citas bērna aprūpei nepieciešamās lietas.   

23. Brīvpusdienas skolās un faktiskās ēdināšanas izdevumu segšana pirmsskolas izglītības iestādēs 

aizbildnībā nodotiem bērniem. 
24. Pabalstu aizbildnībā nodotiem bērniem ir tiesības saņemt Latvijas Republikā dzīvojošam Jaunpils 

novada bāriņtiesas ieceltam aizbildnim.  
25. Pabalstu aizbildnībā nodotiem bērniem piešķir, pamatojoties uz aizbildņa iesniegto iesniegumu 

Jaunpils novada sociālajā dienestā. Iesniegumā aizbildnis norāda: 

25.1.  savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, 
25.2.  aizbildnībā nodotā bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, 

25.3  aizbildnībā nodota bērna izglītības iestādi, ja tiek pieprasītas brīvpusdienas, 
26.  Desmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Jaunpils novada sociālais dienests pieņem 

lēmumu par pabalsta aizbildnībā nodotiem bērniem piešķiršanu. Pabalstu piešķir no mēneša, kurā saņemts 
aizbildņa iesniegums; 

27. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja aizbildnis un aizbildnībā nodotais bērns dzīvo ārpus 

Latvijas Republikas teritorijas vai Jaunpils novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par: 
27.1. aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas, 

27.2. aizbildņa atcelšanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas, 
27.3. aizbildņa atstādināšanu uz laiku, kamēr aizbildnis vai bērns, par kuru maksā pabalstu, 

atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.” 

4. izteikt Nolikuma  VI nodaļu  šādā redakcijā: 
 VI NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

28. Šis  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 Nr. 113 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no SIA „TENT Service” 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.8,7. p.                                                            

 

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

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

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

Piedzīt no SIA „TENT Service”, VRN.40003714136 adrese: „Meistari”, Jaunpils pagasts ,Jaunpils 
novads, LV-3145, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 51,32 apmērā, par nekustamo īpašumu ar adresi 

„Meistari”, kadastra Nr.9056 007 0065, 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            

                             L.Gintere  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Lēmumu nosūtīt  juridisko pakalpojumu sniedzējam, nodokļu inspektoram, nekustamā  īpašuma speciālistam   

 



PIELIKUMS  

28.08.2014. Domes sēdes Nr. 8 lēmumam Nr. 107 

 Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „TENT Service” 
 

Adresāts: SIA „TENT Service”, VRN.40003714136 adrese: „Meistari”, Jaunpils pag.,Jaunpils nov., 
LV-3145. 

 Ņemot vērā to, ka SIA „TENT Service”, VRN.40003714136, nav savlaicīgi veicis aprēķinātos 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu ar adresi „Meistari”, kadastra Nr. 9056 

007 0065, Jaunpils novada dome  ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā.  
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka SIA „TENT Service” nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas  pienākums par nekustamo īpašumu ar adresi „Meistari”, kadastra Nr. 9056 007 0065, izriet no 
administratīvā akta – maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams: 19.03.2014 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu Jaunpils novada domes amatpersona 05.06.2014  

ir izdevusi SIA „TENT Service” brīdinājumu par piespiedu izpildi Nr.6-4/233, kurā norādīts, ka maksāšanas 

paziņojums nav izpildīti labprātīgi – nav apmaksāts noteiktajā termiņā. Tāpat minētajā brīdinājumā SIA 
„TENT Service”  tika piedāvāts veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 05.06.2014. 

Brīdinājums stājās spēkā 11.06.2014. 
SIA „TENT Service”minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nekustamā īpašuma nodokļa parādu nav 

samaksājis.  

SIA „TENT Service”uz 2014.gada 5.augustu ir parādā Jaunpils novada domei nekustamā īpašuma 
nodokli par nekustamo īpašumu ar adresi „Meistari”, kadastra Nr. 9056 007 0065 – pamatparāds EUR 35,24 

un nokavējuma naudu EUR 16,08, kopā EUR 51,32. 
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 „TENT Service”, VRN.40003714136, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par  

nekustamo īpašumu ar adresi „Meistari”, kadastra Nr. 9056 007 0065 – pamatparāds EUR 35,24 un 
nokavējuma naudu EUR 16,08 , kopā EUR 51,32 (piecdesmit viens euro un 32 euro 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. 
Priekšsēdētāja                                                                                                        Gintere 
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LĒMUMS Nr. 114 

Par Saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” galīgo redakciju 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.8,8. p.                                                            

      
Saskaņā ar likuma ‘”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43.panta pirmās daļas 4. 

punktu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta piekto daļu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 9  „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā“ galīgo redakciju. 
2. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā „Jaunpils Vēstis“. 

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

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

 
 

Priekšsēdētāja                 L.Gintere  
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 
„Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā ” 

 
2014. gada 28.augustā 

 
Izdoti pamatojoties uz likuma ‘”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu,43.panta pirmās daļas 4. 
punktu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta piekto daļu 
 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

     1. Saistošie noteikumi  (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Jaunpils novada 
administratīvajā teritorijā un administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu. 

     2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Jaunpils novadā sabiedrisko kārtību, sanitārās tīrības uzturēšanu, 

aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu un 
veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu. 

     3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas 
personas neizdarīt jaunus pārkāpumus.  

     4. Noteikumos lietotie termini: 
4.1.apstādījumi - visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības, kurās neiegūst augu 

produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus u.tml. Apstādījumi ietver jēdzienus parks, dārzs, kapsēta, u.c. 

Apstādījumi aptver visas apstādītās platības ārpus mežiem, , tīrumiem un pļavām. Apstādījumos ir koki, 
krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zāliens, ūdenstilpnes ar krastiem, ceļi, takas, laukumi, labiekārtojuma 

elementi un mazās arhitektūras formas; 
4.2. bruģa segums - ielas vai ietves klātne, kas izbūvēta no viendabīgi izvietotiem neliela izmēra 

dabīgiem vai mākslīgiem akmeņiem; 

4.3. būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija; 
4.4. būvobjekts – jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai 

būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju; 
4.5. ceļa segums – mākslīgi radīta ceļa klātne; 

4.6. ēka - atsevišķs arhitektonisks, konstruktīvs vai tehnisks virszemes, daļēji arī pazemes 
darinājums, kurā var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam; 

4.7. garāža -būve vai tās daļa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai vienas vai vairāku automašīnu 

novietošanai; 
4.8. īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija – visa īpašuma zemes gabala garumā 

publiskā lietošanā esošā teritorija - gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, 
caurtekas, zālāji līdz brauktuves malai vai gājēju ietvei, vai braucamā daļa 5 metru platumā, ja nav ierīkota 

atsevišķa ietve,  

4.9. izklaides vieta – kafejnīcas,  klubi, diskotēkas, deju zāles u.c.; 
4.10. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, 

ietves, nomales), laukumi, autoosta, sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī parki, dzīvojamo ēku 
koplietošanas telpas, daudzdzīvokļu namu pagalmi, valsts un pašvaldības iestāžu teritorijas, stāvlaukumi un 

citas speciāli iekārtotas un publiski pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi 

neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.  
4.11. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta uz ceļiem, ielām un laukumiem, kas paredzēta 

sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai vai šī transporta gaidīšanai un kas aprīkota ar 
attiecīgu ceļa zīmi; 

4.12. sarkanā līnija - juridiski noteikta vai projektēta, detālplānojumā vai zemesgabala plānā 
atzīmēta inženiertehnisko komunikāciju koridora robeža; 

 



4.13. zāliens - apzaļumota platība ar koptu, blīvu, ilggadīgu dažādu kopā augošu zemo graudzāļu 

sugu (zāles) zelmeni; 

4.14. pavasara un vasaras sezona - laika periods gadā no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim;  
4.15. rudens un ziemas sezona – laika periods gadā no 16.oktobra līdz 31.martam; 

4.16. Trokšņot – personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada 
valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas; 

4.17. skaņu pastiprinošas iekārtas – mehāniskas, elektromehāniskas vai elektroniskas ierīces, kuras 

pastiprina mūzikas instrumentu, elektrotehnisko ierīču un balss skaņu; 
4.18. zaļā zona – zālienu un apstādījumu teritorijas. 

     5. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un sastādīt 
administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei par noteikumu pārkāpšanu: 

5.1. Jaunpils novada Pašvaldības policijas darbinieks; 

5.2. Valsts policijas amatpersona,  
5.3. Jaunpils novada domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību, 

5.4. Jaunpils novada domes pilnvarotas personas.  
     6. Noteikumu 5. punktā minēto amatpersonu sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli tiek iesniegti 

izskatīšanai institūcijai atbilstoši piekritībai un attiecīga lēmuma pieņemšanai. 
     7. Jaunpils novada domes Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā, 

sūdzību iesniedzot Jaunpils novada domes Administratīvajā komisijā. 

     8. Ja zemesgabalam un ar to saistītajai būvei ir dažādi īpašnieki, tad par noteikumu pārkāpumiem 
īpašnieki atbild saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem, bet ja līgumiskās attiecības nepastāv, 

tad par šo noteikumu pārkāpumiem atbild būves īpašnieks. 
     

II AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI JAUNPILS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

  9. Par sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem 
sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 22,00 euro.  
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 

uzliek naudas sodu no 22,00 euro līdz 36,00 euro.  
     10. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz tiem vai gulēšanu uz 

tiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 22,00 euro.  

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 
uzliek naudas sodu no 22,00 euro līdz 43,00 euro.  

     11. Par peldēšanos un mazgāšanos publiskos dīķos un ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu no 8,00 euro līdz 36,00 euro.  

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas , 

uzliek naudas sodu no 36,00 euro līdz 72,00 euro. 
     12. Par visa veida transportlīdzekļu mazgāšanu publiskos dīķos un citās ūdenstilpnēs izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu no 36,00 euro līdz 72,00 euro.  
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas ,  

uzliek naudas sodu no 72,00 euro līdz 143,00 euro.  

13. Par dzīvnieku peldināšanu vai ievešanu publisku ezeru, upju peldvietu teritorijās, kur tas ir aizliegts, 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 72,00 euro. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 
uzliek naudas sodu no 72,00 euro līdz 200,00 euro. 

14. Par koku ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, parkiem, skvēriem, alejām vai 
vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, apstādījumu, zālāju un stādījumu bojāšanu izsaka 

brīdinājumu vai uzliek soda naudu no 15,00 euro līdz 143,00 euro.  

15. Par teritorijas (zemesgabala) neuzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nezāļu 
nenopļaušanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.  

16. Par skolēnu mācību stundu sarakstā paredzēto mācību stundu neattaisnotu neapmeklēšanu Jaunpils 
vidusskolā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.  

17. Par skolēnu mācību stundu traucēšanu pārējiem skolēniem un skolotājam Jaunpils vidusskolā izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.  
18. Par nepilngadīgo bērnu ( līdz 16 gadu vecumam) klaiņošanu un atrašanos sabiedriskās vietās bez 

vecāku vai personu, kas tās aizstāj pavadības : no 1.septembra līdz 30. aprīlim laikā no plkst. 22: 00 līdz 
plkst. 6: 00 un no 1. maija līdz 31. augustam laikā no plkst. 23: 00 līdz 6: 00, izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz 36,00 euro. 
19. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošana aizliegta laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav 

saskaņots ar Jaunpils novada domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.  



20. Par pirotehnikas, trokšņa, uguņošanas vai specifiskas smaržas izraisošu izstrādājumu lietošanu 

publiskās vietās no plkst. 23.00 līdz 7.00 laika posmā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim un no plkst. 24:00 līdz 

7:00 laika posmā no 1. maija līdz 30. septembrim bez saskaņošanas ar Jaunpils novada domi, izņemot valsts 
noteiktajās svētku dienās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 143,00 euro, 

juridiskām personām līdz 700,00 euro,   
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek 

naudas sodu fiziskām personām 200,00 euro, juridiskām personām 1500,00 euro. 

21. Gaisa telpā brīvi palaistu, nekontrolējamu gaismas laternu ar aizdedzināmu degli lietošana Jaunpils 
novada teritorijā ir aizliegta. 

22. Par dzērienu stikla iepakojumā tirdzniecību vai ienešanu publisko pasākumu norises  vietās izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 72,00 euro.  

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas - 

uzliek naudas sodu  150,00 euro. 
23. Par Jaunpils novada ģerboņa izmantošanu bez Jaunpils novada pašvaldības atļaujas vai par nepareizu 

izmantošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no  30 euro līdz  70 euro, 
juridiskām personām no 70,00 euro līdz  150,00 euro. 

 
III. NAMĪPAŠUMU, ZEMESGABALU, PAGALMU UN CITU TERITORIJU 

UZTURĒŠANA UN KOPŠANA 

24. Namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem) 
jānodrošina: 

24.1. namīpašuma un citas nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu, apsaimniekošanu, 
labiekārtošanu, apstādījumu un žogu uzturēšanu, laukumu, pagalmu, grāvju, caurteku un iebrauktuvju 

uzkopšanu un tīrīšanu; 

24.2 īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (izņemot Valsts nozīmes ceļus) 
kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Zāles garums ciematos 

nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus (izņemot lauksaimniecībā apstrādājamās zemes). 
24.3 zālienu un ceļa grāvju tīrīšana, zāles nopļaušana visas apsaimniekojamās teritorijas vai 

zemesgabala garumā, bet platumā līdz ielas (brauktuves) malai. Ja apsaimniekojamā teritorija vai 
zemesgabals nerobežojas ar citu zemesgabalu, tad minētie pienākumi jāveic 5 m platā joslā ārpus 

apsaimniekojamās teritorijas vai zemesgabala robežas;  

24.4. Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs zālieni pļaujami ne retāk kā 
divas reizes sezonā, ne vēlāk kā līdz 23. jūnijam un 1.septembrim. 

24.5. lietus ūdens kanalizācijas sistēmās, ūdenstilpnēs, meliorācijas novadgrāvjos LR normatīvo aktu 
prasībām atbilstoši attīrītu saimniecisko (komunālo) notekūdeņu novadīšanu un cieto atkritumu 

nenovadīšanu; 

24.6.  regulāru sniega un ledus notīrīšanu no ēku jumtiem lai nepieļautu lāsteku veidošanos, sniega un 
ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem, kad tiek apdraudēta gājēju un 

transportlīdzekļu drošība, bīstamo vietu norobežošanu, nekavējoties veicot pasākumus sniega, ledus un 
lāsteku novākšanai, lietojot visus nepieciešamos darba aizsardzības un drošības līdzekļus; 

24.7. gājēju kustību traucējošu priekšmetu novākšanu no ietvēm, gājējiem un satiksmei bīstamo vietu 

iežogošanu; 
24.8. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejas durvju un kāpņu telpu, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras 

ēku un izglītības iestāžu ieeju apgaismošanu, tumsai iestājoties;  
24.9. lapu, zaru, nopļautās zāles un nezāļu nogādāšanu izgāztuvē (pašvaldība norādītajās vietās) vai 

to kompostēšanu; 
24.10. sanitāri- higiēniskajām prasībām atbilstoši aprīkotu sabiedrisko tualešu ierīkošanu publiskās 

vietās; 

24.11. būvju fasāžu (tajā skaitā arī logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu, sakoptu izskatu un 
tīrību; savlaicīgu šo ēku elementu krāsošanu un remontu, saskaņojot ar Jaunpils novada domes Būvvaldi.  

25. Zemes īpašniekiem, valdītājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā: 
25.1. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu veikšanu apstādījumu saglabāšanā, kopšanā un 

atjaunošanā; 

25.2. nodrošināt minimālo koku un krūmu  attālumu līdz kaimiņa zemes gabalam robežām: 
25.2.1. 1m – kokiem un krūmiem ar  augstumu līdz 1,5 m; 

25.2.2. 3m – kokiem un krūmiem ar augstumu no 1,5 m līdz 6 m; 
25.2.3. 6m – kokiem un krūmiem ar  augstumu virs 6 m; 

Šajā punktā minēto prasību izmaiņas pieļaujamas zemes gabala īpašniekiem savstarpēji rakstiski vienojoties. 
25.3.  Nodrošināt savā zemē augošo apstādījumu zaru augstumu virs ietvēm no zemes 2,5 m, virs 

braucamās daļas 4,5 m; 



25.4. Ja starp blakus esošajiem zemes gabaliem kā norobežojošs elements ir izveidots – dzīvžogs 

(krūmi, koki), tad par šo stādījumu uzturēšanu kārtībā ir atbildīgi abi zemes īpašnieki: 

25.4.1. dzīvžogu izmērs starp diviem norobežojošiem īpašumiem noteikts līdz 2,0 m, ja starp 
kaimiņiem nav rakstiskais vienošanās, kas noteiktu savādāk. 

  25.5. ja nav panākama vienošanās par dzīvžogu augstumu, tad katra no pusēm ir tiesīga 
nozāģēt minēto augstumu 2,0 m bez kaimiņu piekrišanas. 

26. Kapsētu apsaimniekotājiem jānodrošina kapsētu uzturēšana -  regulāra atkritumu izvešana, kā arī 

pieguļošās teritorijas tīrīšana un zāles nopļaušana saskaņā ar noslēgto līgumu;  
27. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem un lietotājiem (nomniekiem) jānodrošina 

teritorijas tīrīšana 10 metru attālumā no īpašumam piegulošās teritorijas,  kā arī skatlogu, durvju un 
fasādes tīrība.  

28. Inženierkomunikāciju valdītājiem savlaicīgi jānodrošina aku un kameru salauzto vāku nomaiņu, 

seguma deformāciju izlabošanu virs pazemes inženierkomunikācijām, inženierkomunikāciju avāriju dēļ 
radušos apledojumu likvidēšanu, gājējiem un satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar standarta barjerām un 

ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšanu ierobežotas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšanu gar 
virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un piecu metru platā joslā ap tiem. 

29. Zemesgabalu īpašniekiem vai valdītājiem jāuztur un jāsaglabā darba kārtībā zemesgabalā esošie 
hidrogrāfiskie tīkli, ūdensteces, grāvji vai ūdenstilpnes, kuras kalpo arī blakus esošo teritoriju meliorācijai. 

Aizliegts ierīkot citas būves (dambjus, caurtekas u.c.), kas pasliktinātu blakus esošo zemesgabalu 

meliorāciju.  
30. Būvētājiem, būvdarbu pasūtītājam vai būvuzņēmējiem jānodrošina: 

30.1. ciematu robežās būvobjekta iežogošana ar būvžogu un redzamā vietā informācijas plāksnes 
uzstādīšana par būvobjektu saskaņā ar Jaunpils novada domes Būvvaldes noteikto kārtību; 

30.2. īpašumam, kurā atrodas būvobjekts, piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas, kā arī 

būvžoga uzturēšana, būvniecības atkritumu un sadzīves atkritumu izvešana, paredzot gan būvniecības 
atkritumu, gan sadzīves atkritumu izvešanas kārtību ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju 

noslēgtajos līgumos; 
30.3. būvobjektā strādājošās būvtehnikas un mehānismu uzturēšana kārtībā, lai nodrošinātu 

būvobjektam pieguļošo brauktuvju tīrību no dubļiem, grunts un būvgružiem. Nepieciešamības gadījumā 
jāveic brauktuves sakopšana. 

31. Jaunpils novada administratīvajā teritorijā nav atļauts: 

31.1. izgāzt vai izliet saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus citām 
personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās un vietās, kuras nav paredzētas atkritumu 

savākšanai un glabāšanai, kā arī mest vai izliet tos ūdenstilpnēs; 
31.2. izveidot sniega vaļņus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos vai transporta satiksmi, kā arī 

apstādījumu zonā un citām personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās; 

31.3. ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos un citās šim nolūkam neparedzētās 
vietās; 

31.4. bojāt ietves un ielas segumu, bojāt (arī sist, kalt, urbt u.tml.) bruģakmeņus; 
31.5. kaisīt ietves ar netīrām smiltīm, izdedžiem un citiem smilšu aizstājējiem; 

31.6. iepildīt sadzīves atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus 

priekšmetus, šķidrumus, infekcijas slimības izraisošus, medicīniskos, bīstamos atkritumus, liela gabarīta 
atkritumus, būvniecības atkritumus; 

31.7. dedzināt ugunskuros sadzīves, būvniecības atkritumus, tajā skaitā arī dedzināt jebkādus 
plastmasas, gumijas izstrādājumus un citas ķīmiskas vielas gan ugunskuros, gan apkures krāsnīs;  

31.8. patvarīgi aizņemt ielas, trotuārus, zaļo zonu ar sastatnēm, nožogojumu, būvmateriāliem, 
būvgružiem un būvierīcēm; 

31.9. braukt pa ielām un ietvēm ar bruģa segumu ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehāniskiem 

transporta līdzekļiem, kas bojā brauktuves segumu, izņemot speciālos transporta līdzekļus - 
elektroapgādes, ielu apgaismošanas, siltumapgādes, ugunsdzēsēju, ūdensvada un kanalizācijas, ātrās 

palīdzības, valsts un pašvaldības policijas, zemessardzes transporta līdzekļus, kuru kopējā masa 
nepārsniedz piecas tonnas un ja tie veic avārijas novēršanas vai tās seku likvidēšanas, sabiedriskās 

kārtības noteikumu ievērošanas uzraudzības un pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai; 

31.10. uz ietvēm, ielās un citās publiskās vietās, koplietošanas telpās un pagalmos aizliegts uzglabāt 
taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un tamlīdzīgus priekšmetus. 

31.11. krāsot ielas vai ietves segumu, notraipīt to ar krāsu, cementu un cita veida būvmateriāliem, 
izliet uz ielas vai ietves seguma smērvielas, benzīnu, dīzeļdegvielu; dzīt ķīļus starp bruģakmeņiem; atkalt 

apledojušu ielas vai ietves segumu ar metāla cirtņiem, lāpstām, āķiem u.tml. sildīt ielas vai ietves segumu 
ar lodlampām vai tamlīdzīgām ierīcēm; laistīt ielas vai ietves segumu ar netīru ūdeni, kurināt ugunskurus; 



31.12. namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai 

kuros nenotiek saimnieciska darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagrabu durvis un logus), lai novērstu 

nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un 
dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un 

sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus 
esošo namīpašumu lietošanu. 

32. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā,valdījumā vai nomā 

Jaunpils novadā ir ēkas, to daļas vai dzīvokļi veic dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku tehnisko 
uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē namīpašumu uzturēšanas un dzīvojamo telpu 

lietošanas, kā arī ugunsdrošības kārtību. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās un fiziskās personas ir 
atbildīgas par šo noteikumu ievērošanu un ēku uzturēšanu tehniski un estētiski labā stāvoklī. 

33. Par savlaicīgu namīpašumu, ēkas, fasāžu un žogu neuzturēšanu kārtībā, īpašumam piegulošās 

publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu vai sanitārās tīrības neuzturēšanu (izņemot valsts nozīmes 
ceļus) izsaka brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 30,00 euro līdz  150,00 euro, juridiskām 

personām no  150,00 euro līdz 400,00 euro. 
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 

uzliek naudas sodu fiziskām personām no 150,00 euro līdz 400,00 euro, juridiskām personām no 400,00 
euro līdz 700,00 euro. 

34. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu vai neuzturēšanu Jaunpils novada 

domes noteiktajā kārtībā un vietās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 15,00 
euro, juridiskām personām līdz 150,00 euro. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 
uzliek naudas sodu fiziskām personām no 15,00 euro līdz 70,00 euro, juridiskām personām līdz 300,00 euro. 

    35. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, 

kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām 
personām no 30,00 euro līdz 200,00 euro, juridiskām personām līdz 700,00 euro. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 
uzliek naudas sodu fiziskām personām no 200 euro līdz 300 euro, juridiskām personām no 700,00 euro līdz 

1500,00 euro. 
36. Par ēku, būvju vai žogu neuzturēšanu kārtībā, radot draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 30,00  euro līdz  150,00 euro, juridiskām personām no 300,00 euro 

līdz 700,00 euro. 
        Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 

uzliek naudas sodu fiziskām personām no 150,00 euro līdz 30,000  euro, juridiskām personām no 700,00 
euro līdz 1500,00 euro. 

37. Par koplietošanas telpu piegružošanu remonta laikā ar celtniecības un remontdarbu atkritumiem vai 

citām mantām, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro. 
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 

uzliek naudas sodu no 70,00 euro līdz 150,00 euro. 
38. Par dzīvojamo telpu izmantošanu tai neparedzētiem mērķiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu fiziskā personām līdz 100,00 euro, juridiskām personām līdz 700,00 euro. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 
uzliek naudas sodu no 100,00 euro līdz 200,00 euro, juridiskām personām 1500,00 euro.  

39. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un publiskās, tam īpaši neparedzētās vietās, izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 30,00 euro. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 
uzliek naudas sodu no 30,00 euro līdz 70,00 euro. 

 

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
40. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Jaunpils Vēstis".  

41. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2011. gada 2.februāra Saistošie noteikumi Nr. 24 „Par 
sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā“. 

 

 
Priekšsēdētāja             L.Gintere                                                       

                      
 

 
 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI NR. 9 

„Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 
pamatojums 

Tiesības izdot saistošos noteikumus, kas regulē sabiedrisko kārtību, nosaka 
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punkts 

2. Īss saistošo noteikumu 

satura izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Jaunpils novada 

administratīvajā teritorijā un administratīvo atbildību par šo noteikumu 

neievērošanu. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Jaunpils novadā sabiedrisko 
kārtību, sanitārās tīrības uzturēšanu, aizsargāt personu tiesības un likumīgās 

intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu un veicināt 
iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu. Noteikumu 

mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt 
pārkāpēju un citas personas neizdarīt jaunus pārkāpumus. 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanā netiek prognozēta ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms.  

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 

 
LĒMUMS Nr. 115 

Par līdzfinansējumu Biedrības „Levestes Spicie“ projektam „Mācību telpas labiekārtošana” 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                Nr.8. 9. p.                                                            
 

 
Novada Dome 2014. gada 18. augustā saņēma Biedrības „Levestes Spicie” iesniegumu, reģ. Nr. 3-

12/615 par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Mācību telpas labiekārtošana” 

Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 
- projekta kopējās izmaksas EUR 2810,00 ( divi tūkstoši astoņi simti desmit  euro); 

- projekta 10%, EUR 281,00 ( divi simti astoņdesmit viens  euro) no kopējā projekta finansējuma 
veido vietējā pašvaldība  

Projekta aktivitātes: 

- Sakārtojot  biedrības telpas; 
- Iegādājoties mēbeles un aprīkojumu; 

- Organizējot pasākumus iedzīvotājiem izglītības, veselības, un nodarbinātības veicināšanai. 
 

Pamatojoties uz Biedrības “Levestes Spicie ” iesniegumu, reģ. Nr. 3-12/615 NOLEMJ: 

1. Biedrībai „Levestes Spicie“ reģ. Nr. 50008064711, juridiskā adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils, 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā   nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu  EUR 281,00 ( divi simti  

astoņdesmit viens  euro) apmērā projekta „Mācību telpas  labiekārtošana” , kurš tiks iesniegts Kopienu 
iniciatīvu fonda programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai” atklātā konkursā. 

2. Lēmuma 1. punktā minēto līdzfinansējumu nodrošināt no Attīstības  nodaļas budžeta līdzekļiem. 
 

 

 
Priekšsēdētāja                    L.Gintere 

              
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 

 
LĒMUMS Nr. 116 

Par audzēkņu ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jaunpils vidusskolā 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.10. p.                                                            

 
 

Saskaņā ar 2014.gada 20. augusta Finanšu un Attīstības komitejas lēmumu, NOLEMJ: 

1. Ar 2014. gada 1. septembri piešķirt kompleksās  brīvpusdienas 100% apmērā Jaunpils 
vidusskolas 5.klašu   audzēkņiem.  

2. Finansējumu par  brīvpusdienām apmaksāt no ieplānotajiem  Jaunpils vidusskolas 2014. gada  
budžeta līdzekļiem.  

 

 
Priekšsēdētāja             L.Gintere  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 

 
LĒMUMS Nr. 117 

Par mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietošanu vidējā termiņa programma Jaunpils 

novada pašvaldībā 2014-2016. gadam 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.11. p.                                                            

 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 

“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”24.punktu, 
NOLEMJ: 

Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietošanas vidējā termiņa programmu Jaunpils 
novada pašvaldībā. 

Pielikumā: Informācija uz 3 lp.  

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere
                 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



PIELIKUMS 

28.08.2014. Domes sēdes Nr. 8 lēmumam Nr. 117 

  
Mēķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietošanas vidēja termiņa programma Jaunpils novada pašvaldībā 

2014.-2016. gadam 
 

Jaunpils novada pašvaldības reģistrēto pašvaldības ceļu tīklā (uz 2012. 1. oktobri) ir iekļauti: 

 
 

Ceļu kopgarums 128.17 km, tai skaitā: km 

1.1.      ar melno segumu                   

ar grants segumu                118.97 

bruģakmens segums               0,00 

bez seguma                               0,00 

Ielu kopgarums  12.86 km, tai skaitā:  

ar melno segumu                      5.55 

ar grants segumu                      7.31 

ar akmeņu, bruģa segumu      0.04 

bez seguma                                0.00 

     3. Tiltu kopgarums                                       0.045 

 

 
    Programma sastādīta pamatojoties uz 2013-2014 gada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas mērķdotāciju 

izlietojuma programmām, nosakot turpmāko gadu prioritātes un ceļu fonda finanšu līdzekļu sadali atbilstoši 

tām. 
   Programmas mērķis ir piešķirtā finansējuma ietvaros veikt novada teritorijā reģistrēto pašvaldības ceļu un 

ielu uzturēšanas darbus ziemas un vasaras periodos, atjaunot pašvaldības ceļu, ielu un gājēju ietvju posmus 
ar sabrukušu segumu, papildināt planējamo seguma daļu uz grants ceļiem, uzlabot ūdens novadīšanas 

sistēmas gar ceļiem, pēc nepieciešamības veikt remontdarbus uz tiltiem.   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
   



  

Jaunpils novada pašvaldības ceļiem paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programma 2014-2016. gadam 

 PIELIKUMS Nr. 2 

           
           

 Nr 
Autoceļa, ielas, tilta 
nosaukums Veicamais darbs 

Adrese, km Garums 
km 

Plānotās 
izmaksas (EUR) 

t.sk. pa gadiem 

 

    2014 2015 2016 

 
1.  Būvprojektēšana 

 
1 

Gājēju tilts pār Bikstupi Pils 

ielā būvprojektēšana-izbūvei           2000   

 

2 
Gājēju tilts pār Bikstupi Parka 
ielā projekts-rekonstrukcija           2000   

 
3 

Tilts pār Rūšu strautu pie 

veikala projekts-tilta remontdarbi         500     

 
kopā projektēšana 500 4000 0 

 
2.  Būvniecība 

 

1 
Gājēju tilts pār Bikstupi Pils 
ielā izbūve           10000   

 

2                   

 
kopā būvniecība 0 10000 0 

 
3.  Rekonstrukcija 

 

1 

Gājēju tilts pār Bikstupi Parka 

ielā tiltiņa nomaiņa           5000   

 

2                   

 

kopā rekonstrukcija 0 5000 0 

 
4.  Periodiskā uzturēšana (renovācija) 

 
1 

Gājēju ietves posms gar Pils 

ielu seguma nomaiņa- bruģis     0.11   9600 10000 0 

 

2 Ceļi, ielas ar melno segumu 
seguma "pārklāšana" viena 
kārta         14000 14000 14000 

 

3 Ceļi, ielas ar grants segumu 

planējamās kārtas 

atjaunošana ar maisījumu  
0-32         14000 14000 14000 

 
4 Ceļi un ielas  grāvju tīrīšana, rakšana          8000 8000 8000 

 
    caurteku izbūve un remonts         2000 2000 2000 

 

5 Tiltu remontdarbi 

atjaunot akmens mūri, 

betonēt         2000 2000 2000 

 

kopā periodiskāuzturēšana (renovācija) 49600 
 
50000 

 
40000 

 
5.  Ikdienas uzturēšana 

 

1 Jaunpils novada ceļi, ielas ziemas uzturēšanas darbi          8500 10000 10000 



 
2 Jaunpils novada ceļi, ielas 

grants seguma 

greiderēšana         14300 14300 14300 

 

3 Ceļi un ielas ar melno segumu asfalta bedrīšu remonts         14000 14000 14000 

 

4 Jaunpils novada ceļi, ielas ceļa nomaļu appļaušana         900 900 900 

 
5 Bruģētās ielas un ietves 

bojāto bruģa elementu 

remonts         300 300 300 

 
6 Jaunpils novada ceļi, ielas                 

 
7 Jaunpils novada ceļi, ielas                 

 

8 Jaunpils novada ceļi, ielas 

ceļa zīmju iegāde, 

uzstādīšana, uzturēšana         250 250 250 

 

kopā ikdienas uzturēšana 38250 39750 39750 

 
6.  Pārējie izdevumi 

 
1 

Visi ceļi, ielas, gājēju, 

velosipēdistu celiņi 

Remonti un tehnikas 

uzturēšana          4100 6000 7100 

 

                                                                      tai skaitā 

 
    Greidera uzturēšana         2000 3000 3000 

 

    Traktora MTZ uzturēšana         500 1000 2000 

 

    
Ceļmalu pļaujmašīnas 
uzturēšana         300 500 500 

 
    

Avant traktora,  sniega 

pūtēja, slotas, lāpstas 

uzturēšana         200 300 400 

 
    Krūmgriežu uzturēšana         300 300 300 

 

    Ielu apgaismojuma remonti         400 500 500 

 

    pārējie pakalpojumi         400 400 400 

 

2 
Konta uzturēšana, 
pārskaitījumi Bankas pakalpojumi         40 40 40 

 
kopā pārējie izdevumi 4140 6000 7100 

 
Kopā plānotais mērķdotācijas izlietojums 92490 114750 86850 
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LĒMUMS Nr. 118 

Par Skolas ielas posma slēgšanu Jaunpils vidusskolas teritorijā 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.12. p.                                                            

 
 

 Jaunpils vidusskolas teritoriju šķērso Skolas un Mazā skolas ielas, pa kurām notiek gan iebraukšana, 

gan izbraukšana no skolas teritorijas. Skolas mācību gada laikā satiksme pa šīm ielām kļūst intensīvāka un 
īpaši šī intensitāte pieaug rīta un pēcpusdienas stundās. Lai novērstu bīstamās situācijas skolas teritorijā ir 

veikti vairāki pasākumi izveidojot transporta virzienu plūsmu pa ielām, izveidoti stāvlaukumi, taču bīstamā 
vieta pretī sporta zālei un pirmsskolas (piecgadīgo grupas) ēkai joprojām nav atrisināta. Šajā posmā 

intensīvajās stundās tiek novietoti transporta līdzekļi, kamēr vecāki ieved bērnus telpās, kas sašaurina 

brauktuvi, pa kuru pārvietojas transports no mazāko pirmsskolas iestādes puses, kā arī ir braucēji no skolas 
puses, kā rezultātā visam šim transporta jūklim pa vidu pārvietojas skolas bērni gan pa vienam, gan 

grupiņās, nepārtraukti nonāk nevajadzīga riska situācijās.  
Jaunā transporta kustības kārtība neietekmēs piekļuvi skolas teritorijai, jo jau tagad piebraukšana ir 

iespējama pa Skolas ielu gar pienotavu iekšā teritorijā un pa Mazo skolas ielu ārā no teritorijas pēc bērnu 

izlaišanas pie skolas. Ilgākai nepieciešamībai apstāties lai ievestu mazos bērnus iekšā izmantojami 
stāvlaukumi. Piebraukšanai pie pirmskolas iestādes “Zemenīte” izmantojama Mednieku iela un Ozolu iela 

nebraucot cauri skolas teritorijai, kā arī ja ir atvesti lielākie bērni uz skolu, tad pa slēgto ielas posmu, 
pārvietojoties kājām, būs droši sasniedzama pirmsskolas iestāde. 

Lai atrisinātu ilgstoši eksistējošo bīstamo situāciju, NOLEMJ: 
1. Slēgt Skolas ielas posmu apmēram 40 m garumā gar pirmsskolas bērnu un sporta zāles ēku, 

izvietojot ceļa zīmes “Iebraukt aizliegts” ”(atbilstoši 29.06.2014 Ministru kabineta noteikumu Nr.571 „Ceļu 

satiksmes noteikumi 282.1.punktam) abos posma galos un uzliekot barjeras uz brauktuves.                                                       
2. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors  P.Baranovskis 

 
 

Priekšsēdētāja              L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 119 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Leļi” zemes vienības sadalei 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.13. p.                                                            

 
Jaunpils novada dome 2014.gada 7.augustā saņēma [..], dzīvojoša [..]novadā, iesniegumu, 

reģistrācijas Nr. 3-11/601, par atļaujas izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā 

īpašuma „Leļi” zemes vienības ar zemes kadastra apzīmējumu 9056 006 0060, platība 27,4 ha, sadalīšanai 
trīs daļās. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar aptuvenām sadales robežām, atdalāmo zemes 

gabalu platība aptuveni 2,0 un 20,0 ha. Uz atdalāmajiem zemes gabaliem neatrodas ēkas.  
Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sadalāmā zemes vienība ar 

zemes kadastra apzīmējumu 90560060060 ir sadalāma un uzmērāma tikai pēc zemes ierīcības projekta 

zemes vienības sadalei izgatavošanas.  
Saskaņā 30.01.2013. Jaunpils novada Domes Saistošajiem 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 „Leļi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 006 0060 un platību 27,4 ha sadalīšanai trīs daļās pēc 

klāt pievienota un būvvaldē apstiprināta plāna pielikuma. Atdalāmo zemes gabalu platība 2,0 un 20,0 ha, 
paliekošā „Leļi” zemes gabala platība 5,4 ha, platība tiks precizēta pēc zemes ierīcības projekta 

izgatavošanas un robežu uzmērīšanas.  
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. jaunizveidotajiem zemes gabaliem nodrošināt piebraucamos ceļus; 

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

2.5.  zemes ierīcības projektu saskaņot Jaunpils novada būvvaldē.  

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

 

Priekšsēdētāja                   L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 120 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 90560030123 

 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.14. p.                                                            

 
 

Jaunpils novada dome 2014.gada 31.jūlijā saņēma [..], dzīvojošas [..], pilnvarotās personas [..] 

iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-11/583 par jauna nosaukuma piešķiršanu neapbūvētam zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu 90560030123, platība 3,8 ha. 

Iepazīstoties ar lietu un ar to saistītiem apstākļiem, dome konstatēja, ka īpašums sastāv no vienas 
neapbūvētas zemes vienības bez nosaukuma, zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLMK 0101. Ar LR Centrālās zemes komisijas 19.09.2011.lēmumu 

Nr.8115 [..]  tika atzītas īpašuma tiesības uz zemi Jaunpils pagastā 3,8 ha platībā, zemes kadastra 
apzīmējums 9056 003 0123.  

Saskaņā ar zemes īpašnieces [..] pilnvarotās personas [..] iesniegumu, 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”, 
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, NOLEMJ: 

Piešķirt [..] nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 90560030123 jaunu nosaukumu 

”Ziedmalas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,  platība pirms uzmērīšanas 3,8 ha, zemes lietošanas mērķis -
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

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

Priekšsēdētāja              L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 121 

Par adrešu datu kārtošanu 
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Saskaņā ar VZD Rīgas reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04.1-R/674 „Par adrešu datu kārtošanu”, kurā 

norādītas adreses, kas nav piesaistītas nevienam objektam Kadastra informācijas sistēmā un tās nav 
iespējams attēlot Valsts adrešu reģistra kartē. Izvērtējot informāciju, pamatojoties uz Administratīvā procesa 

likuma 55.panta 2.punktu, Jaunpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, Jaunpils novada 
saistošiem noteikumiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otro daļu, 41 daļu, 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu 1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9,2.10 un 
8.punktiem, 30.punktu, NOLEMJ: 

1. Izslēgt no adrešu reģistra šādas adreses: 

1.1. „Dzintari”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142, kods 102776680; 
1.2. „Jurģu krejotava”, Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, kods 103036124; 

1.3. „Dēļu žāvētava „Mežavoti””, Leveste, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, kods 
105633828. 

 

2. Saglabāt adrešu reģistrā adresi “Kalna skola” Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
LV-3145, ēkas kadastra apzīmējums 90560080104004, kods 103034885, galvenais lietošanas veids „dažādu 

sociālo grupu dienesta viesnīca”, kods 1130. 
3. Kadastra objekts „Kalna skola” atrodas nekustamā īpašuma ”Jaunpils vidusskola”, īpašuma 

kadastra numurs 90560080104, sastāvā. 
 

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

 
 

Priekšsēdētāja              L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 122 

Par statusa „pašvaldībai  piekritīga zeme” noteikšanu 
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Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta otro, trešo, piekto daļu, MK 01.09.2009.noteikumiem „Kārtība, kādā nosaka valstij 
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” zemes vienībām, uz kurām ir noslēgti nomas līgumi ar 
bijušajiem zemes lietotājiem, NOLEMJ: 

Noteikt statusu „pašvaldībai piekritīga zeme”: 
 

Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Īpašuma nosaukums NĪVKRIS reģistrētā platība 

 

90560020094 Struteles Mieriņi 0,50 

90560020095 Upenes 0,50 

90560020096 Lāstekas 0,60 

90560020098 Pasta Māja 1,10 

90560030092 Puriņi 3.41 

90560030093 Puriņi 3.81 

90560080079 Ventas 0,455 

90560100075 Kodoli 0,2 

90560100229 Vīksnas 1,77 

 
 

Priekšsēdētāja             L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 123 

Par dzīvojamās  mājas „Mazbētiņi” privatizācijas 
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Jaunpils novada dome 2014.gada 3.jūlijā saņēma [..] iesniegumu, reģ. Nr. 3-11/524 ar lūgumu 

pārdot dzīvokli četrdzīvokļu mājā „Mazbētiņi” dzīvokli Nr.2., Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kuru viņš 
apdzīvo un izīrē no Jaunpils novada domes. 

  Nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu māja „Mazbētiņi” kopā ar zemi reģistrēta zemesgrāmatā uz 
Jaunpils novada pašvaldības vārda 2014. gada 11.februārī, Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000530191.  

330. Mājā atrodas četri dzīvokļi, NĪVKR informācijas sistēmā ir reģistrēts 3.dzīvoklis. 

Dzīvokļi privatizējami saskaņā ar likumu „Par valsts un dzīvojamo māju privatizāciju”, maksāšanas 
līdzekļus pielietojot sertifikātus vai naudu. Likumā norādīta darbu secība, novērtēšana, līguma slēgšanas 

kārtība.  
Saskaņā ar  likumu „Par valsts un dzīvojamo māju privatizāciju”,  81 panta otro daļu, NOLEMJ: 

1. Uzsākt Jaunpils novada pašvaldībai piederošas četrdzīvokļu dzīvojamās mājas „Mazbētiņi” 2. 
dzīvokļa privatizāciju. 

2. Atbildīgo par privatizācijas procesa secības ievērošanu un nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošanu nozīmēt nekustamā īpašuma speciālisti Z.Mielavu un juridisko pakalpojumu sniedzēju  
J.Valteru.  

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

Priekšsēdētāja              L.Gintere  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                
 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 

 
LĒMUMS Nr. 124 

Par zemes  gabala „Zoltneri” atsavināšanu 

 
Jaunpils novadā 
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Jaunpils novada Dome ierosina pārdot nekustamo īpašumu „Zoltneri”, kurš nostiprināts 
zemesgrāmatā uz Jaunpils novada Domes vārda 2014.gada 28.jūlijā. Zemes gabals nav apbūvēts, tas 

iznomāts [..], jo bijušais zemes lietotājs no nomas tiesībām un tiesībām iegādāties īpašumu saskaņā ar 

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļu atteicies. Saskaņā ar minētā likuma 
4.panta 1. un 2.daļu, 14.panta 4.daļu „rīkojama izsole šajā likumā noteiktā kārtībā.” 

Zemes gabala kadastrālā vērtība ir EUR 1708.00 
SIA „Interbaltija” noteiktā tirgus vērtība ir EUR 6400.00 

Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta pirmo daļu un otro daļu, 

9.panta otro daļu, 10.panta 2.daļu, 14.panta 4.daļu, 15.pantu,   NOLEMJ: 
1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Zoltneri” , platība 1,42 ha, kadastra numurs 

90560080161, pielietojot pārdošanas veidu „atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli”. 
Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar augstāko nosolīto cenu. Izsoles sākumcenu noteikt vienādu 

ar nosacīto cenu. 
2. Par atsavināšanas ierosinātāju noteikt Jaunpils novada Domi. 

3. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai novērtēt īpašumu un noteikt nosacīto cenu. 

4. Uzdot Izsoles komisijai viena mēneša laikā apstiprināt Izsoles noteikumus un organizēt izsoli.  
5. Apstiprināt atsavināšanas tiesību aprobežojumu : noteikt, ka zemes gabals izmantojams tikai 

lauksaimnieciskai ražošanai. Noteikt, ka zemes nomnieks saglabā pirmpirkuma tiesības par 
augstāko nosolīto cenu , ja tās izmantotas saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma normām. 

6. Noteikt, ka nav pieļaujama atliktā maksāšanas kārtība. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 
1. punktā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanu noslēdzams pēc augstākās nosolītās cenas 

pilnā mērā ieskaitīšanas Jaunpils novada Domes bankas kontā. 
7. Nekustamo īpašumu speciālistei Z.Mielavai un juridisko pakalpojumu sniedzējam J.Valteram 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar zemes gabala atsavināšanu. 
8. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

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

 
 

Priekšsēdētāja              L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 125 

Par zemes  gabala „Pretī Pilsciemam” atsavināšanu 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.19. p.                                                            
 

Jaunpils novada Dome ierosina pārdot nekustamo īpašumu „Pretī Pilsciemam”, kurš nostiprināts 
zemesgrāmatā uz Jaunpils novada Domes vārda 2014.gada 28.jūlijā. Zemes gabals nav apbūvēts, tas 

iznomāts [..], jo bijušie zemes iznomātāji no turpmākām nomas tiesībām atteikušies. Saskaņā ar minētā 

likuma 4.panta 1. un 2. daļu, 14.panta 4.daļu „rīkojama izsole šajā likumā noteiktā kārtībā.” 
Zemes gabala kadastrālā vērtība ir EUR 3070.00 

SIA „Interbaltija” noteiktā tirgus vērtība ir EUR 11 100.00 
Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta pirmo daļu un 2. daļu, 

9.panta otro daļu, 10.panta 2.daļu, 14.panta 4.daļu, 15.pantu,   NOLEMJ: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Pretī Pilsciemam” , platība 2,55 ha, kadastra numurs 
90560040065, pielietojot pārdošanas veidu „atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli”. 

Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar augstāko nosolīto cenu. Izsoles sākumcenu noteikt vienādu 
ar nosacīto cenu. 

2. Par atsavināšanas ierosinātāju noteikt Jaunpils novada Domi. 

3. Uzdot Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai novērtēt īpašumu un noteikt nosacīto cenu. 
4. Uzdot Izsoles komisijai viena mēneša laikā apstiprināt Izsoles noteikumus un organizēt izsoli.  

5.  Apstiprināt atsavināšanas tiesību aprobežojumu : noteikt, ka zemes gabals izmantojams tikai 
lauksaimnieciskai ražošanai. Noteikt, ka zemes nomnieks saglabā pirmpirkuma tiesības par 

augstāko nosolīto cenu, ja tās izmantotas saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma normām. 

6. Noteikt, ka nav pieļaujama atliktā maksāšanas kārtība. 

7. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanu 
noslēdzams pēc augstākās nosolītās cenas pilnā mērā ieskaitīšanas Jaunpils novada Domes 

bankas kontā. 
8. Nekustamo īpašumu speciālistei Z.Mielavai un juridisko pakalpojumu sniedzējam J.Valteram 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar zemes gabala atsavināšanu. 

9. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 
 

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

 
 

Priekšsēdētāja             L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 126 

Par zemes  gabala „Pie Elīnām” atsavināšanu 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.20. p.                                                            
 

Jaunpils novada Dome ierosina pārdot nekustamo īpašumu „Pie Elīnām”, kurš nostiprināts 
zemesgrāmatā uz Jaunpils novada Domes vārda 2014.gada 28.jūlijā. Zemes gabals nav apbūvēts, tas 

iznomāts [..], jo bijušie zemes nomnieki no turpmākām nomas tiesībām atteikušies. Saskaņā ar minētā 

likuma 4. panta 1. un 2. daļu, 14.panta 4.daļu „rīkojama izsole šajā likumā noteiktā kārtībā.” 
Zemes gabala kadastrālā vērtība ir EUR 17556.00 

SIA „Interbaltija” noteiktā tirgus vērtība ir EUR 53300.00 
Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta pirmo daļu un otro 

daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta 2.daļu, 14.panta 4.daļu, 15.pantu,   NOLEMJ: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Pie Elīnām” , platība 11,8 ha, kadastra numurs 
90560080059, pielietojot pārdošanas veidu „atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli”. 

Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar augstāko nosolīto cenu. Izsoles sākumcenu noteikt vienādu 
ar nosacīto cenu. 

2. Par atsavināšanas ierosinātāju noteikt Jaunpils novada Domi. 

3. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai novērtēt īpašumu un noteikt nosacīto cenu. 
4. Uzdot Izsoles komisijai viena mēneša laikā apstiprināt Izsoles noteikumus un organizēt izsoli.  

5. Apstiprināt atsavināšanas tiesību aprobežojumu : noteikt, ka zemes gabals izmantojams tikai 
lauksaimnieciskai ražošanai. Noteikt, ka zemes nomnieks saglabā pirmpirkuma tiesības par 

augstāko nosolīto cenu, ja tās izmantotas saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma normām. 

6. Noteikt, ka nav pieļaujama atliktā maksāšanas kārtība. 

7. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanu 
noslēdzams pēc augstākās nosolītās cenas pilnā mērā ieskaitīšanas Jaunpils novada Domes 

bankas kontā. 
8. Nekustamo īpašumu speciālistei Z.Mielavai un juridisko pakalpojumu sniedzējam J.Valteram 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar zemes gabala atsavināšanu. 

9. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 
 

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

 

Priekšsēdētāja             L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 127 

Par zemes  gabala „Sprinģi” atsavināšanu 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.21. p.                                                            
 

Jaunpils novada Dome saņēmusi [..], dzīvojoša [..], iesniegumu, reģ. Nr. 3-11/620 ar lūgumu pārdot 
pašvaldībai piederošu zemes gabalu „Spriņģi” 1,3 ha platībā, kadastra Nr.  90560090038, kurš nostiprināts 

zemesgrāmatā uz Jaunpils novada Domes vārda 2014.gada 25.jūnijā. Zemes gabals ir apbūvēts, tas 

iznomāts [..], būves uzturēšanai. Uz zemes gabala atrodas jaunbūve, kura reģistrēta NĪVKR informācijas 
sistēmā kā ēku un būvju īpašums, īpašnieks – [..]. Saskaņā ar minētā likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļu  un 37.pantu  „pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu drīkst, 
2) ja nekustamo īpašumu iegūst 4.panta 4.daļā minētā persona (t.i.ēkas īpašnieks). Šajā gadījumā 

pārdošanas cena vienāda ar nosacīto cenu” 

Zemes gabala kadastrālā vērtība ir EUR 1674.00 
SIA „Interbaltija” noteiktā tirgus vērtība ir EUR 2100.00 

Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta pirmo un ceturto daļu, 
9.panta otro daļu, 10.panta 2.daļu, 14.panta 4.daļu, 15.pantu,   NOLEMJ: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Spriņģi” , platība 1,3 ha, kadastra numurs 90560090038, 

pielietojot pārdošanas veidu „par brīvu cenu”. Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar nosacīto 
cenu. 

2. Par atsavināšanas ierosinātāju noteikt [..]. Jaunbūves īpašniekam [..] nosūtīt atsavināšanas 
piedāvājumu.  

3. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai novērtēt īpašumu un noteikt nosacīto cenu. 
4. Jaunpils novada laikrakstā „Jaunpils vēstis” un Jaunpils novada mājas lapā ievietot informatīvu 

paziņojumu par pārdodamo objektu, pārdošanas veidu un nosacīto cenu.  

5. Apstiprināt atsavināšanas tiesību aprobežojumu : noteikt, ka zemes gabals izmantojams tikai 
apbūvei un noteikt, ka saskaņā ar nomas līgumu jaunbūves īpašnieks saglabā pirmpirkuma 

tiesības par nosacīto cenu. 
6. Noteikt, ka nav pieļaujama atliktā maksāšanas kārtība. 

7. Nekustamo īpašumu speciālistei Z.Mielavai un juridisko pakalpojumu sniedzējam J.Valteram 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar zemes gabala atsavināšanu. 
8. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanu 

noslēdzams pēc nosacītās cenas pilnā mērā ieskaitīšanas Jaunpils novada Domes bankas kontā. 
9. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

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

 
 

Priekšsēdētāja             L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 128 

Par zemes  gabala „Pie Jaunsētām” atsavināšanu 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.22. p.                                                            
 

 
Jaunpils novada Dome ierosina pārdot nekustamo īpašumu „Pie Jaunsētām”, kurš nostiprināts 

zemesgrāmatā uz Jaunpils novada Domes vārda 2014.gada 28.jūlijā. Zemes gabals nav apbūvēts, tas 

iznomāts [..] , jo bijušie zemes nomnieki no turpmākām nomas tiesībām atteikušies. Saskaņā ar minētā 
likuma 4.panta 1. un 2. daļu, 14.panta 4.daļu „rīkojama izsole šajā likumā noteiktā kārtībā.” 

Zemes gabala kadastrālā vērtība ir EUR 9348.00 
SIA „Interbaltija” noteiktā tirgus vērtība ir 30500.00 

Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta pirmo daļu un otro 

daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta 2.daļu, 14.panta 4.daļu, 15.pantu,   NOLEMJ: 
1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Pie Jaunsētām , platība 7,18 ha, kadastra numurs 

90560020142, pielietojot pārdošanas veidu „atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli”. 
Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar augstāko nosolīto cenu. Izsoles sākumcenu noteikt vienādu 

ar nosacīto cenu. 

2. Par atsavināšanas ierosinātāju noteikt Jaunpils novada Domi. 
3. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai novērtēt īpašumu un noteikt nosacīto cenu. 

4. Uzdot Izsoles komisijai viena mēneša laikā apstiprināt Izsoles noteikumus un organizēt izsoli.  
5. Apstiprināt atsavināšanas tiesību aprobežojumu : noteikt, ka zemes gabals izmantojams tikai 

lauksaimnieciskai ražošanai. Noteikt, ka saskaņā ar nomas līgumu zemes nomnieks saglabā 
pirmpirkuma tiesības par augstāko nosolīto cenu. 

6. Noteikt, ka nav pieļaujama atliktā maksāšanas kārtība. 

7. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanu 
noslēdzams pēc augstākās nosolītās cenas pilnā mērā ieskaitīšanas Jaunpils novada Domes 

bankas kontā. 
8. Nekustamo īpašumu speciālistei Z.Mielavai un juridisko pakalpojumu sniedzējam J.Valteram 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar zemes gabala atsavināšanu. 

9. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 
 

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

 

Priekšsēdētāja              L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 129 

Par zemes  gabala „Skujumuiža” atsavināšanu 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.23. p.                                                            
 

 
Jaunpils novada Dome ierosina pārdot nekustamo īpašumu „Skujumuiža”, kurš nostiprināts 

zemesgrāmatā uz Jaunpils novada Domes vārda 2014.gada 28.augustā. Zemes gabals nav apbūvēts, tas 

iznomāts [..] , jo bijušais zemes lietotājs no turpmākām nomas tiesībām un tiesībām privatizēt zemi saskaņā 
likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”  4.panat 4.daļu - atteicies. Saskaņā ar minētā 

likuma 14.panta 4.daļu „rīkojama izsole šajā likumā noteiktā kārtībā.” 
Zemes gabala kadastrālā vērtība ir EUR 10561.00 

SIA „Interbaltija” noteiktā tirgus vērtība ir EUR 26500.00 

Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta pirmo un otro daļu, 
9.panta otro daļu, 10.panta 2.daļu, 14.panta 4.daļu, 15.pantu,   NOLEMJ 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Skujumuiža” , platība 7,54 ha, kadastra numurs 
90560020165, pielietojot pārdošanas veidu „atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli”. 

Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar augstāko nosolīto cenu. Izsoles sākumcenu noteikt vienādu 

ar nosacīto cenu. 
2. Par atsavināšanas ierosinātāju noteikt Jaunpils novada Domi. 

3. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai novērtēt īpašumu un noteikt nosacīto cenu. 
4. Uzdot Izsoles komisijai viena mēneša laikā apstiprināt Izsoles noteikumus un organizēt izsoli.  

5. Apstiprināt atsavināšanas tiesību aprobežojumu : noteikt, ka zemes gabals izmantojams tikai 
lauksaimnieciskai ražošanai. Noteikt, ka saskaņā ar nomas līgumu zemes nomnieks saglabā 

pirmpirkuma tiesības par augstāko nosolīto cenu. 

6. Noteikt, ka nav pieļaujama atliktā maksāšanas kārtība. 
7. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanu 

noslēdzams pēc augstākās nosolītās cenas pilnā mērā ieskaitīšanas Jaunpils novada Domes 
bankas kontā. 

8. Nekustamo īpašumu speciālistei Z.Mielavai un juridisko pakalpojumu sniedzējam J.Valteram 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar zemes gabala atsavināšanu. 
9. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

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

 

Priekšsēdētāja             L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 130 

Par dzīvokļa Nr. 3 daudzdzīvokļu mājā  „Zālītes” atsavināšanu 

 
Jaunpils novadā 

2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.24. p.                                                            
 

 
Jaunpils novada Dome 2014.gada 7.maijā saņēma [..] iesniegumu, reģ. Nr. 3-11/388, ar lūgumu 

pārdot dzīvokli Nr.3., daudzdzīvokļu mājā „Zālītes”, īpašuma kadastra numurs 90560080206. 

Jaunpils novada Dome 2014.gada 29.maijā pieņēma lēmumu Nr.84 „Par dzīvojamās mājas „Zālītes” 
privatizācijas uzsākšanu”.  Valsts nekustamo īpašumu kadastra reģistra informācijas sistēmā ir izveidoti un 

novērtēti četri dzīvokļi. 
Dzīvokļa „Zālītes” Nr.3 vērtība ir 907.00 euro un zemes gabala 472/1893 domājamās daļas 0,3 ha 

vērtība ir 316.41 euro. 

SIA „Interbaltija” noteiktā tirgus vērtība ir EUR 1900.00. 
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 4.panta otrās daļas 

1.apakšpunktu, 13.panta pirmo daļu, 7.panta 2. daļu, 19.panta 1.daļu, NOLEMJ: 
1. Pārdot [..] dzīvokli Nr.3 mājā „Zālītes” , kadastra apzīmējums 90569000420. 

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. 

5. Nekustamo īpašumu speciālistei Z.Mielavai un juridisko pakalpojumu sniedzējam J.Valteram 
sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

6. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

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

Priekšsēdētāja              L.Gintere  
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LĒMUMS Nr. 131 
Par Domes un Domes komiteju sēžu grafiku  2014.gada 2. pusgadam 

 

Jaunpils novadā 
2014.gada  28. augustā                                                                 Nr.25. p.                                                            

 
 

Apstiprināt  Domes un Domes  komiteju 2014. gada 1. pusgada  sēžu grafiku 

Dome, komiteja Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris 

Izglītības , kultūras , 

sporta un sociālo lietu 

komiteja 

20 3 1 5 3 

 

Attīstības komiteja 20 10 8 12 10 

Finanšu komiteja 20 17 15 20  10 

Domes sēde 28 24 21 27 18 

Komiteju sēdes notiek   plkst. 16.00 
Domes sēdes notiek plkst. 9.00 

Nepieciešamības gadījumā  sēžu norises laiks var mainīties 
 

 

Priekšsēdētāja              L.Gintere
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


