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Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                         Nr.5                                                           

 

SĒDE SASAUKTA: 2014.gada 29. maijā plkst. 9.00 
SĒDI SĀK : 2014.gada  29. maijā plkst. plkst. 9.00 

SĒDI VADA: Domes  priekšsēdētāja L.Gintere 
SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Dace Adiņa,  Velga Pavlovska, Raivis Pranis, Kaspars Leimanis, Aigars Jakovels, Ēriks Strautiņš, 

Jānis Krūmiņš 
darbinieki:  izpilddirektors Pēteris Baranovskis,   galvenā grāmatvede Agija Līvmane, sabiedrisko attiecību 

speciāliste Baiba Rasa, juridiskais konsultants Juris Valters Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte,  Sociālā 
dienesta  vadītāja Inita Lapiņa, nodokļu administratore Ilze Zorika, SIA „Jaunpils pils” valdes locekle Kristīne 

Liepiņa , p/a „Jaunpils” direktores vietniece Inga Krūtaine, Viesatu pārvaldes vadītāja Vita Petrova.  

žurnāliste: Liene Trēde. 
SĒDĒ NEPIEDALĀS:  Raivo Altenburgs/ pārstāv Domi Jaunpils vidusskolas mācību gada pasākumā 

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
DARBA KĀRTĪBĀ 

1.  Par nomas maksas dzēšanu un  ieguldījumu fiksēšanu  Biedrībai „Sporta klubs „Jaunpils””   
2.  Par līguma Nr. 96999/01/02  pagarināšanu  

3.  Par  p/a „Jaunpils ”  telpu cenrādi 

4.  Par SIA „Jaunpils Pils” pakalpojumu cenām 
5.  Par izmaiņām Jaunpils vidusskolas amatu un amatalgu sarakstā 

6.  Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un  skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 2013./2014. 
mācību gadā  

7.  Par  ieguldījumiem SIA „Tukuma  slimnīca” 

8.  Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  Saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 

9.  Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par maznodrošinātu 

10.  Par Saistošajiem noteikumiem Nr.  9. „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”  
11.  Par Saistošo noteikumu Nr. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 

galīgo redakciju 

12.  Par Nolikumu Nr. 6 „Par  Jaunpils novada Domes apbalvojumiem” 
13. Par finansiālo atbalstu  politiski represēto  personu  salidojuma organizēšanai 

14.  Par  gājēju celiņa posma seguma rekonstrukciju Pils ielā 
15.  Par dzīvojamās mājas ”Zālītes” privatizācijas uzsākšanu 

16.  Par smilts atradnes „Miltiņkalns” derīgo izrakteņu ieguves atļaujas anulēšanu 

17.  Par nekustamā īpašuma „Galiņi” sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu. 
18. „Par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas 

19.  Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no P.H. 
20.  Informatīvie jautājumi 

 20.1. Izpilddirektora informācija par padarīto starp Domes sēdēm 

 20.2. Sabiedrisko attiecību speciālistes Baibas Rasas prezentācija par paveikto   New Castle 
asociācijas kongresā Nove Hrady, Čehijas republikā 

 
 

 

 



1.  Par nomas maksas dzēšanu un  ieguldījumu fiksēšanu  Biedrībai „Sporta klubs 

„Jaunpils””   

A.Plezers 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 

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

A.Jakovels, Ē.Strautiņš) par, pret nav , atturas nav , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr. 70  „Par nomas maksas dzēšanu un  ieguldījumu fiksēšanu  Biedrībai 

„Sporta klubs „Jaunpils”” projektu. 
 

 

2. Par  līguma Nr. 96999/01/02  pagarināšanu 

K.Liepiņa 
A.Līvmane 

Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm (L.Gintere, D.Adiņa,  V.Pavlovska, R.Pranis, J.Krūmiņš, K.Leimanis, 

A.Jakovels, Ē.Strautiņš) par, pret nav , atturas nav , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr. 71 „Par  līguma Nr. 96999/01/02  pagarināšanu” projektu. 

 

 

3. Par  p/a „Jaunpils ”  telpu cenrādi 

K.Liepiņa 

Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm (L.Gintere, D.Adiņa,  V.Pavlovska, R.Pranis, J.Krūmiņš, K.Leimanis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.72 „Par  p/a „Jaunpils ”  telpu cenrādi” projektu. 
 

 

4.  Par SIA „Jaunpils Pils” pakalpojumu cenām 

K.Liepiņa 

Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm (L.Gintere, D.Adiņa,  V.Pavlovska, R.Pranis, J.Krūmiņš, K.Leimanis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr. 73 „Par  SIA  „Jaunpils pils ”  pakalpojumu cenām”, projektu. 
 

 

5.  Par izmaiņām Jaunpils vidusskolas amatu un amatalgu sarakstā 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr. 74 „Par izmaiņām Jaunpils vidusskolas amatu un amatalgu sarakstā”, 

projektu. 
 

6.  Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un  skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 

2013./2014. mācību gadā 

I.Lapiņa 

Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm (L.Gintere, D.Adiņa,  V.Pavlovska, R.Pranis, J.Krūmiņš, K.Leimanis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr. 75 „Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un  skolotāju apbalvošanu par 
sasniegumiem 2013./2014. mācību gadā”, projektu. 

 

 

7.  Par  ieguldījumiem SIA „Tukuma  slimnīca” 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm (L.Gintere, D.Adiņa,  V.Pavlovska, R.Pranis, J.Krūmiņš, K.Leimanis, 

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



Apstiprināt lēmuma Nr. 76  „Par  ieguldījumiem SIA „Tukuma  slimnīca”, projektu. 

Lēmuma projekts 
 Pamatojoties uz SIA „Tukuma slimnīca” iesniegumu, reģ.Nr. 3-12/407, NOLEMJ:  

1.  Atbalstīt SIA „Tukuma slimnīca”, reģ. Nr. LV 40103233177, pasažieru- gultu lifta nomaiņu 

ķirurģijas nodaļā. 
2. Nepieciešamo finansējumu , atbilstoši  kapitāldaļām  5% apmērā, kas sastāda EUR 1837,50 

 ( viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit  septiņi euro un 50 euro centi)  apmaksāt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 
3. Grāmatvedības un Finanšu nodaļa  atbildīga par  šī lēmuma  2. punkta izpildi.    

 
 

8.  Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  

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

A.Līvmane 
Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.77 „  Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „ Par grozījumiem 2014. gada 30. 

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

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

persona atzīstama par maznodrošinātu 

I.Lapiņa 

Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm (L.Gintere, D.Adiņa,  V.Pavlovska, R.Pranis, J.Krūmiņš, K.Leimanis, 

A.Jakovels, Ē.Strautiņš) par, pret nav , atturas nav , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma  Nr. 78 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par kārtību, kādā ģimene vai 

atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”, projektu. 
 

 

10.  Par Saistošajiem noteikumiem Nr.  9. „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” 

J.Valters 
Jautājums izskatīts 14.05. 2014. Attīstības komitejas sēdē 

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

A.Jakovels, Ē.Strautiņš) par, pret nav , atturas nav , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr. 79 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils 

novadā”, projektu. 
 

11.  Par Saistošo  noteikumu  Nr. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  

novada teritorijā” galīgo redakciju 

J.Valters 
Jautājums izskatīts 14.05. 2014. Attīstības komitejas sēdē 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr. 80 „Par Saistošo noteikumu Nr. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 
Jaunpils novada teritorijā” galīgo redakciju. 

 
12.  Par Nolikumu Nr. 6  „Par  Jaunpils novada Domes  apbalvojumiem” 

I.Lapsa 
Jautājums izskatīts 05.03. 2014. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.81 „Par Nolikumu Nr. 6 „Par  novada Domes apbalvojumiem”, projektu. 

 

13.  Par finansiālo atbalstu  politiski represēto  personu  salidojuma organizēšanai 

Ziņo L.Gintere 

Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 



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

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

          Apstiprināt lēmuma Nr. 82 „Par finansiālo atbalstu  politiski represēto  personu  salidojuma 
organizēšanai ”, projektu. 

 
 

14. Par gājēju celiņa posma seguma rekonstrukciju Pils ielā 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 
 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr. 83  „Par  gājēju celiņa posma seguma  rekonstrukciju  Pils ielā ”, projektu. 

 
 

15. Par dzīvojamās mājas ”Zālītes” privatizācijas uzsākšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 

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

A.Jakovels, Ē.Strautiņš) par, pret nav , atturas nav , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr. .84  „Par dzīvojamās mājas ”Zālītes” privatizācijas uzsākšanu”, projektu. 

 
 

16.  Par smilts atradnes „Miltiņkalns” derīgo izrakteņu ieguves atļaujas anulēšanu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 14.05.2014. Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm (L.Gintere, D.Adiņa,  V.Pavlovska, R.Pranis, J.Krūmiņš, K.Leimanis, 

A.Jakovels, Ē.Strautiņš) par, pret nav , atturas nav , Dome  NOLEMJ:  
Apstiprināt  lēmuma Nr. 85 ”Par dzīvojamās mājas ”Zālītes” privatizācijas uzsākšanu” projektu. 

 
 

17.  Par nekustamā īpašuma „Galiņi” sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 14.05.2014. Attīstības komitejas sēdē 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm (L.Gintere, D.Adiņa,  V.Pavlovska, R.Pranis, J.Krūmiņš, K.Leimanis, 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.86   „Par nekustamā īpašuma „Galiņi” sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu”,  
projektu. 

 

 

18.  Par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 14.05.2014. Attīstības komitejas sēdē 

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

Apstiprināt  lēmuma Nr.87  „Par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas” ,  
projektu. 

 

19.  Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no P. H. 

I.Zorika 
Jautājums izskatīts 21.05.2014. Finanšu komitejas sēdē 

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

Astiprināt lēmuma Nr. 88 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no P.H.”, 

projektu. 

20. Informatīvie jautājumi 

  

  20.1. Izpilddirektora informācija par padarīto starp Domes sēdēm 
Tuvojās nobeigumam skolas siltināšanas darbi. 



Turpinās centra meliorācijas darbi. 

Ir uzsākti skolas iekštelpu remonta darbi. 

Ir pārskaitīts avanss skolas mēbeļu piegādātājam. 
Centrā labiekārtošanas nodaļa ir apzāģējuši bīstamos zarus, ir sausais koks sagatavots krāsošanai, uzsākta 

zāles pļaušana. 
Ir uzsākts grantēto ceļu sabrukušo vietu seguma atjaunošanas darbs. 

Esam bijuši uz Newcastle of the world konferenci Čehijā Nove Hrady. 

Viss mēnesis ir pakārtots novada 5 gadu svētkiem. 
Esmu beidzis apmācības kursu 160 stundas LPMC un saņēmis apliecību par to, ka esmu apguvis 

profesionālās pilnveides programmu darbam pašvaldībā.  
  

20.2. Par paveikto  New Castle of  the world asociācijas kongresā Čehijā , Nove Hrady. 

 Delegācijas dalībnieki Ligita.Gintere, Pēteris Baranovskis, Baiba Rasa, Vija Zīverte, Kristīne Liepiņa un 
Inga Krūtaine  prezentē dalās  iespaidos un informē Domes deputātus par paveikto New Castle of  the world 

asociācijas kongresā. 
 

 
L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti 

 

Sēdi beidz plkst. 11.00 
 

 
 

Sēdi vadīja                                                                                                                  L.Gintere 

 
 

Protokolēja                                                                                                                        I.Lapsa 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

 

 

LĒMUMS Nr. 70 
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5, 1.p.                                                            
 

Par nomas maksas dzēšanu un  ieguldījumu fiksēšanu  Biedrībai „Sporta klubs „Jaunpils”” 

 
Novada dome 15.04.2014.  saņēma biedrības  Sporta klubs „Jaunpils” iesniegumu, reģ. Nr.  3-

12/331 par telpu nomas maksas dzēšanu par 2012. gadu un 2013. gadu.  Iesniegumam  pievienoti 

ieguldījumu  attaisnojošo dokumentu  kopijas. 
 Kopējā biedrības Sporta klubs „Jaunpils” nomas maksa par 2012. un 2013.gadiem kopā sastāda Ls 

2964,00.  
Biedrība Sporta klubs „Jaunpils” 2012.gadā realizēja projektus: 

- „Jaunpils sporta zāles hidroizolācijas maiņa” Kopējais projekta finansējums Ls 3957,74, t. skaitā  

Eiropas  fonda finansējums Ls 3561,97,  pašvaldības finansējums Ls 395,77 
- Veikts Sporta  nama trepju telpas remonts par summu Ls 646.60. 

Biedrība Sporta klubs “Jaunpils”2013. gadā ir ieguldījusi: 
- Sporta namam pirts apkures krāsns remonts Ls 859,92. 

Nomas maksa   

2012 un 2013 
gados kopā   

Realizēto projektu un 

veikto uzlabojumu  
kopējā summa  

2012. un 2013. 
gados kopā ar 

atlikumu 

ieguldījumiem no 
iepriekšējo gadu 

projektiem  

Tai   skaitā 

pašvaldības  
līdzfinansējums  

Ieguldījums 

pašvaldības 
īpašumā 2012. un 

2013. gados kopā 
ar atlikumu 

Ieguldījumu atlikusī 

summa uz 
01.01.2014.  

EUR 4217,39 

LS 2964,00 

 

EUR 18 027,17 

Ls 12669.57 

 

EUR 563,13 

Ls 395.77 

 

EUR 17 464,04 

Ls 12273.80 

EUR 13 246,65 

Ls 9309.80 

 

Pamatojoties  uz  biedrības  „Sporta klubs „Jaunpils””,  valdes priekšsēdētāja A. Plezera iesniegumu, 

reģ. Nr. 3-12/331 un 02.02.2011. Domes sēdes Nr. 1, 13.§ lēmumu „Par nomnieku ieguldījumiem 
pašvaldības īpašumā ”,  NOLEMJ:  

      1. Biedrībai Sporta klubs „Jaunpils ”, reģ. Nr. 40008025055, juridiskā adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā,  dzēst nomas maksu  par 2012. un 2013. gadiem Ls 2964,00 (EUR 4217,39)   

apmērā.  
2. Fiksēt atlikušo ieguldījumu summu uz 01.01.2014. EUR 13246.65 (Ls 9309.80)  apmērā. 

 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                              L.Gintere                                                                                    

        
 

 

 
Lēmums nosūtīt Finanšu un grāmatvedības nodaļai, izpilddirektoram, sporta nama direktoram 

 



 
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. 71 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                Nr.5, 2.p.                                                            

 

 Par  līguma Nr. 96999/01/02  pagarināšanu 

 

 

Pamatojoties uz 21.05.2014. Finanšu komitejas lēmumu,  pagarināt 2004. gada 8. jūnijā Jaunpils  

pagasta padomes  noslēgto līgumu  Nr. 96999/01/02 ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”   saistību 

pārņēmēju  VAS „Latvijas attīstības finanšu institūciju ALTUM” . 

 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                     L.Gintere 

             

               
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Lēmumu nosūtīt  Finanšu un grāmatvedības nodaļai , SIA „Jaunpils Pils ” un  VAS „Latvijas attīstības finanšu institūciju 
ALTUM” 
 
 

 



 
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. 72 
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  29. maijā                                                                  Nr.5,3.p.                                                            
 

 Par  p/a „Jaunpils ”  telpu cenrādi 

 
Pamatojoties uz 21.05.2014. Finanšu komitejas lēmumu,  

     1. Apstiprināt  p/a „Jaunpils”  cenrādi telpām: 

 
P/A „JAUNPILS”  

CENRĀDIS TELPĀM 
 

Telpa 
Cenas Cenas Jaunpils novada 

iedzīvotājiem 

Viesatu kultūras nama abas 

zāles 

220,00 EUR 154.62 LVL 105,00 EUR 73.79 LVL 

Viesatu kultūras nama lielā 

zāle 

150,00 EUR 105.42 LVL 70,00 EUR 49.20 LVL 

Viesatu kultūras nama mazā 
zāle 

70,00 EUR 49.20 LVL 35,00 EUR 24.60 LVL 

Parka estrāde 200,00 EUR 140.56 LVL 100,00 EUR 70.28 LVL 
 

 

TELPU PIEDĀVĀJUMS (stundu likme) 

Telpa 

Cenas (h) Cenas (h) Jaunpils novada 
iedzīvotājiem 

No 01.06.2014. No 01.06.2014. 

Viesatu kultūras 

nama abas zāles 
50.00 EUR 

 

35.14 LVL 
25.00 EUR 

 

17.57 LVL 

Viesatu kultūras 

nama lielā zāle 
30.00 EUR 21.08 LVL 15.00 EUR 10.54 LVL 

Viesatu kultūras 
nama mazā zāle 

20.00 EUR 14.06 LVL 10.00 EUR 7.03 LVL 

Parka estrāde 60.00 EUR 42.17 LVL 30.00 EUR 21.08 VL 

 

2.  Uzdot p/a „Jaunpils” direktores pienākumu izpildītājai Kristīnei Liepiņai, saskaņā ar Publisko 
aģentūru likumu, sagatavot Saistošos noteikumus par p/a „Jaunpils” maksas pakalpojumiem. 
 

Priekšsēdētāja                                                              L.Gintere                                                                               
             

          
 
 
Lēmumu nosūtīt  Finanšu un grāmatvedības nodaļai , p/a „Jaunpils”, Viesatu pagasta pārvaldei 

 



 
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. 73 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                  Nr.5,4.p.                                                            
 

Par SIA „Jaunpils Pils” pakalpojumu cenām 

                
           Pamatojoties uz 21.05.2014. Finanšu komitejas lēmumu, apstiprināt SIA „Jaunpils Pils” pakalpojumu 

cenas.   
 

Pielikumā: pakalpojumu cenas uz 10 lp.  

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere
             

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu nosūtīt  Izpilddirektoram , SIA „Jaunpils Pils” 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

EKSKURSIJU CENAS 
 

 
1. INFORMATĪVA EKSKURSIJA –                 

ekskursija pa Jaunpils pili (~45 min.) 
 
 No 01.06.2014. 

Grupa Individuāli 

Pieaugušie  3,00 EUR/2,11 LVL 5,00 EUR/3,51 LVL 

Skolēni, studenti 2,00 EUR/1,41 LVL 2,50 EUR/1,76 LVL 

Svešvalodā + 10,00 EUR/ 7,03 LVL 

 

*Grupa ir sākot no 10 personām, bērnu biļetes no 7 g.-14 g. 

*Skolēnu grupām  2  skolotāji pavada grupu bez maksas. 

*Gids pavada grupu bez maksas. 

*Atlaides piemērojamas tikai Latvijas skolēniem un studentiem.  
 

 

2. EKSKURSIJA  „AR PILS ATSLĒGAS GLABĀTĀJU 

      ekskursija ar teatralizētiem elementiem.(~1 st.) 
 

 No 01.06.2014. 

Grupa Individuāli 

Pieaugušie 4,00 EUR/2,81 LVL 10,00 EUR/7,03 LVL 

Skolēni, studenti 3,00 EUR/2,11 LVL 5,00 EUR/3,51 LVL 

Gida pak.+lielgab. XXX XXX 

Svešvalodā + 30,00 EUR/ 21,08 LVL 

 

*Grupa ir sākot no 10 personām, bērnu biļetes no 7 g.-14 g. 

*Skolēnu grupām  2  skolotāji pavada grupu bez maksas. 

*Gids pavada grupu bez maksas. 

*Atlaides piemērojamas tikai Latvijas skolēniem un studentiem.  

 

 
 
               



             

3. ,,VIDUSLAIKU MŪKA STĀSTI” – 

izrāde-šovs ar skatītāju piedalīšanos (~1.5 st) 
 

 No 01.06.2014. 

Grupa līdz 20 pers. Grupa virs 20 pers. 

Visi apmeklētāji 160,00 EUR/112,45 LVL 8,00 EUR/5,62 LVL personai 

Svešvalodā + 30,00 EUR/21,08 LVL 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ,,MAZIE MŪCIŅI” – 

      izrāde ar skatītāju piedalīšanos(~1.5 st.), Viduslaiku skola (1.-6.klasei) 
  

 No 01.06.2014. 

Grupa līdz 25 pers. Grupa virs 25 pers. 

Skolēni 
75,00 EUR/52,71 LVL 

3,00 EUR/2,11 LVL 

Pieaugušie 5,00 EUR/3,51 LVL 

Svešvalodā + 30,00 EUR/21,08 LVL 

 

*Skolēnu grupām  2  skolotāji pavada grupu bez maksas. 

*Atlaides piemērojamas tikai Latvijas skolēniem un studentiem.  
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 

5. NAKTS EKSKURSIJA –  

     sveču un lāpu gaismā pa pili un pils pagrabiem.(~1st.) 
 

 No 01.06.2014. 

Grupa līdz 20 pers. Grupa virs 20 pers. 

Visi apmeklētāji 100,00 EUR/70,28LVL 5.00 EUR/3,51 LVL personai 

Svešvalodā + 30,00 EUR/21,08 LVL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  PĀRGĀJIENS UZ KARTAVKALNIEM –  

     (~2 stundas) 
 

 

No 01.06.2014. 

Individuāli 
apmeklētāji 

Grupa līdz 20 pers. Grupa virs 20 pers. 

Pieaugušie 
8,00 EUR/ 

5,62 LVL  160,00EUR/ 
112,45 LVL 

8,00 EUR/5,62 LVL 

Skolēni, 
studenti 5,00 EUR/3,51 LVL 

Gida pakalpoj. +20,00EUR/ 
14,07 LVL 

- 

Svešvalodā + 30,00 EUR/21,08 LVL 

 

*Grupa ir sākot no 10 personām, bērnu biļetes no 7 g.-14 g. 

*Skolēnu grupām  2  skolotāji pavada grupu bez maksas. 

*Gids pavada grupu bez maksas. 

*Atlaides piemērojamas tikai Latvijas skolēniem un studentiem.  

 
 
 

      7. PĀRĒJIE PAKALPOJUMI 

     

Pakalpojums No 01.06.2014. 

Viduslaiku tērpu noma 20,00 – 30,00 EUR/gab. 14,04 – 21,08 LVL/gab. 

Viduslaiku tērpu noma 
pasākumam pilī 

2,00 – 10,00 EUR/gab. 1,41 – 7,03 LVL/gab. 

Lielgabala šāviens 10,00 EUR/gab. 7,03 LVL/gab. 

Sudraba monētu kalšana 1,00 EUR/gab. 0,71 LVL/gab. 

Zelta monētu kalšana 2,00 EUR/gab. 1,41 LVL/gab. 

Velo noma ekskursijai 5,00 EUR/gab. 3,51 LVL/gab. 

Velo noma 10,00 EUR/gab. 7,03 LVL/gab. 

Krēslu pārvalki telpā/ārā 5,00 – 6,00 EUR/gab. 3,51 – 4,22 LVL/gab. 

Krēslu pārvalki ar lentām 
telpā/ārā 

6,00 – 7,00 EUR/gab. 4,22 – 4,92 LVL/gab. 

Āra telts noma  
(max 100 pers.) 

300,00 EUR 210,84 LVL 

Lāpas un sveces 85,00 EUR 59,74 LVL 

Viduslaiku dekorācijas 
vienai telpai 

85,00 EUR 59,74 LVL 

Bērzu meijas dekorēšanai 4,00 EUR/gab. 2,81 LVL/gab. 

Projektora un ekrāna 
noma 

40,00 EUR 28,11 LVL 

Viduslaiku spēles (bez 
loku šaušanas) 

15.00 EUR 10,54 LVL 

Viduslaiku spēles (visas) 30,00 EUR 21,08 LVL 

 



     

 
 
 

TELPU 
PIEDĀVĀJUMS 

     

Telpa m2 

  Cenas 

Zviedru 
galds 

Banketa 
galds 

No  
No 01.06.2014. 

Lielā pils zāle 220 m2 250 150 550,00 EUR 
 

386,54 LVL 

Lielā pils zāle un 
Kamīnzāle 

288 m2 250 150 800,00 EUR 562,24 LVL 

Kamīnzāle 65 m2 Līdz 35 pers. 250,00 EUR 175,70 LVL 

Kroga Lielā zāle 70 m2 Līdz 70 pers. 400,00 EUR 281,12 LVL 

Kroga Bāra zāle 50 m2 Līdz 25 pers. 300,00 EUR 210,84 LVL 

Kroga abas telpas 120 m2 90 pers. 700,00 EUR 491,96 LVL 

Pils Zaļā zāle 47 m2 50 35 250,00 EUR 175,70 LVL 

Pils Medību zāle 43 m2 50 35 200,00 EUR 140,56 LVL 

Vīna pagrabs/ Alus 
pagrabs 

40 m2 Līdz 10 pers. 100,00 EUR 70,28 LVL 

Āra telts  Līdz 100 pers. 300,00 EUR 210,84 LVL 

Pagalms X X 300,00 EUR 210,84 LVL 

Visa pils slēgtam 
vakaram 

t.sk. viesnīca* X 4500,00 EUR 3162,62 LVL 

 
 
 
 
* izņemot Ceremoniju zāli 
 
**klientam izīrētās telpas jāatbrīvo līdz nākošās dienas plkst.12:00 
 
 
 
 
 
 



 
TELPU PIEDĀVĀJUMS (stundu likme) 

 

 

Telpa m2 
  Cenas (h)* 

Zviedru 
galds 

Banketa 
galds No 01.06.2014. 

Lielā pils zāle 220 m2 250 150 65.00 EUR 
 

45.68 LVL 

Zaļā zāle, Medību zāle 43-47 m2 No 35-50 pers.  45.00 EUR 31.63 LVL 

Kroga lielā zāle 70 m2 Līdz 70 pers. 50.00 EUR 35.14 LVL 

Kroga bāra zāle 50 m2 Līdz 25 pers. 60.00 EUR 42.17 LVL 

Kamīnzāle 65 m2 Līdz 35 pers. 60.00 EUR 42.17 LVL 

 

 

* Pie stundu likmes + 2 stundas (uzklāšana, novākšana) 

 

 

 

 

 

JAUNPILS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM 
 
 

Telpa m2 
  Cenas 

Zviedru 
galds 

Banketa 
galds 

No 01.06.2014. 

Lielā pils zāle 
220 – 280 

m2 Līdz 250 100,00 EUR 70,28 LVL 

Krogus zāles 50 – 70 m2 Līdz 70 70,00 EUR 49,20 LVL 

Pils Zaļā zāle, 
Medību  zāle un 

Kamīnzāle 
43 – 65 m2 Līdz 35 

45,00 EUR 31,63 LVL 

 



 

SEMINĀRU PIEDĀVĀJUMS 
 

14. TELPU PIEDĀVĀJUMS  

Telpa Laika vienība No 01.06.2014. 

Lielā zāle 

Par stundu 65,00 EUR 45,68 LVL 

Visa diena 
semināram 

430,00 EUR 302,21 LVL 

Kamīnzāle 

Par stundu 60,00 EUR 42,17 LVL 

Visa diena 
semināram 

400,00 EUR 281,12 LVL 

Zaļā zāle 

Par stundu 45,00 EUR 31,63 LVL 

Visa diena 
semināram 

250,00 EUR 175,70 LVL 

 

15. PAPILDUS PIEDĀVĀJUMI  
 

 Ekskursija „ Ar pils atslēgas glabātāju” 1.st. 

Cena personai 
No 01.06.2014. 

3,00 EUR 2,11 LVL 

Svešvalodā + 40,00 EUR + 28,11 LVL 

 

 Ekskursija „ Viduslaiku mūka stāsti” 1,5 st. 

 No 01.06.2014. 

Grupa līdz 20 
pers. 

160,00 EUR 112,45 LVL 

Grupa virs 20 
pers. 

8,00 EUR/pers. 5,62 LVL/pers. 

Svešvalodā + 40,00 EUR + 28,11 LVL 

 
 

3. KAFEJNĪCAS PAKALPOJUMI 
(skatīt Pils Kroga piedāvājumu) 
 

 Kafijas pauzes, Pusdienas 

 Vakariņas, viduslaiku mielasti  

 
 
 



                                  
  

PIEDĀVĀJUMS KĀZĀM 
 

*Laulības pils torņa zālē vai pils pagalmā– 
pieteikt pašvaldībā 1 mēnesi iepriekš – 63107068 

 
1.  KĀZU EKSKURSIJA (~40 min.) 

Ekskursija, padomi mīlestības nama būvniecībā, lielgabala šāviens, vienas monētas 
kalšana. Piedalās: Rožu dāma un pāžs 

 No 01.06.2014. 

Kāzu ekskursija 150,00 EUR 105,42 LVL 
 
 
 

2.  CEĻOJUMS VIDUSLAIKU PILĪ (~45 min.) 

Sagaidot Jauno pāri Jaunpils pilī, pārbaudījumi viduslaiku gaisotnē, minezingera 
dziedājumi pils pagalmā un zālēs, Mūka ierašanās un viduslaiku ieroču šovs – 
ieroču atpazīšana, monētu kalšana, atzīšanās mīlestībā – rakstot vīnā, jaunajam 
pārim vīna malks no lielā kausa. Noslēgumā – lielgabala šāviens! 
Piedalās: Mūks, pils minezingers, pilskunga sirdsdāma Izabella 

 No 01.06.2014. 

Ceļojums viduslaiku 
pilī 

235,00 EUR 165,16 LVL 

  
 

3. ŠAMPANIEŠA GALDS (bez šampanieša) līdz 30 personām                                       

Cenā ietilpst: dekorēts galds, glāzes 
 

Kāzu viesu skaits No 01.06.2014. 
Līdz 30 personas        75,00 EUR 52,71 LVL 

Vairāk kā 30 personas 75,00 EUR +1,00 EUR 
par katru nākamo viesi 

52,71 LVL +0,73 
par katru nākamo viesi 

Šampanietis   2,00 EUR/pers. 1,41 LVL/pers. 

Uzkodas  1,00 EUR/gab. 0,73 LVL/gab. 

Bārmeņa pakalpojumi     20,00 EUR 14,06 LVL 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4.  CITI PAKALPOJUMI 
 
 

Pakalpojums No 01.06.2014. 
Lāpas un sveces pagalma 
dekorēšanai 

85,00 EUR 59,74 LVL 

Kāzu ceremonijas vietas īpaša 
dekorēšana (telts dekorējums 
ar balto tillu, galds ar 
dekorējumu, bērzu meijas 
u.c.) 
 

120.00 EUR 84,33 LVL 

Viduslaiku dekorācijas vienai 
telpai 

85.00 EUR 59.74 LVL 

Krēslu pārvalki telpā/ārā 5,00 - 6,00 EUR/gab. 3,51 – 4,22 LVL/gab. 

Krēslu pārvalki ar lentām telpā/ārā 6.00 - 7.00 EUR/gab. 4.22-4.92 LVL/gab. 

Sudraba/zelta monētu kalšana  
1.00 EUR /2.00 

EUR  

0.71 LVL/gab. 

Viduslaiku tērpu noma 5,00 – 10,00 EUR 3,51 – 7,03 LVL 

Grēku atlaides un naudas 
kalšana (~30 min) 

100,00 EUR 70,28 LVL 

Kāzu valsis kādā no pils 
zālēm 

40,00 – 70,00 EUR 28,11 – 49,20 LVL 

Foto pilskunga un 
pilskundzes apartamentos 

50,00 EUR 35,14 LVL 

Minezingera dziedājumi pie 
jaunās sievas loga 
romantiskai noskaņai 

70,00 EUR 49,20 LVL 

Lielgabala šāviens            10,00 
EUR/gab. 

7,03 LVL/gab. 

Garderobista pakalpojumi   35,00 EUR 24,60 LVL 

Apsarga pakalpojumi   50,00 EUR 35,14 LVL 

Acapellas ansambļa „Vocalica” 
dziedājumi 

350.00 EUR 245.98 LVL 

Seno deju ansambļa „Calendula” 
priekšnesumi 

170.00 EUR 119.48 LVL 

Senās mūzikas ansambļa “Trakula” 
priekšnesumi 

Pēc vienošanās  

Āra telts noma (max 100 pers.) 300.00 EUR 210.84 LVL 

Bērzu meijas              4.00 EUR/gab. 2.81 LVL/gab. 

Projektora un ekrāna noma    40.00 EUR 28.11 LVL 

Florista pakalpojumi Pēc vienošanās  



Kāzu vadīšana Pēc vienošanās  

Fotogrāfa pakalpojumi Pēc vienošanās  

Muzikanti Pēc vienošanās  

Vizināšanās zirgu pajūgā Pēc vienošanās  

Laivas noma Pēc vienošanās  

Salūts Pēc vienošanās  

Uguns strūklakas Pēc vienošanās  

Hēlija gāzes noma Pēc vienošanās  

 
  

 

    Uguņošana vai citāda veida ugunsnedrošas atribūtikas izmantošana jāsaskaņo 

ar administrāciju 



 
VIESNĪCAS PIEDĀVĀJUMS 

 

  1. VIDUSLAIKU APARTAMENTI (ar divvietīgu gultu, iekļautas brokastis) 

 
 Nesezona no 02.janvāra līdz 

31.maijam 
Sezona no 01.jūnija līdz 01.janvārim 

Barona istaba 95,00 EUR 66,77 LVL 125,00 EUR 87,85 LVL 

Barona istaba 
(jaunlaulātajiem) 

90,00 EUR 63,25 LVL 110,00 EUR 77,31 LVL 

Viduslaiku istaba 80,00 EUR 56,22 LVL 110,00 EUR 77,31 LVL 

Baroneses istaba 75,00 EUR 52,71 LVL 95,00 EUR 66,77 LVL 

Baltā istaba 65,00 EUR 45,68 LVL 80,00 EUR 56,22 LVL 

 

2. DIVVIETĪGIE NUMURI (ar divvietīgu gultu, iekļautas brokastis) 
  

 Nesezona no 02.janvāra līdz 
31.maijam 

Sezona no 01.jūnija līdz 01.janvārim 

Zilā istaba 55,00 EUR 38.65 LVL 65,00 EUR 45.68 LVL 

Elīzas istaba 55,00 EUR 38.65 LVL 65,00 EUR 45.68 LVL 

Imanta istaba 45,00 EUR 31.63 LVL 45,00 EUR 31.63 LVL 

Ceļinieka istaba 30,00 EUR 21.08 LVL 30.00 EUR 21.08 LVL 

 

3. HOSTEL TIPA VIESNĪCAS NUMURI (cena par g/v EUR 15.00/LVL 10.54) 
 

Kopā 5 istabas ar 39 vietām No 01.06.2014. 

5. istaba (8 vienvietīgas gultas) 120,00 EUR 84,34 LVL 

6. istaba (8 vienvietīgas gultas) 120,00 EUR 84,34 LVL 

7. istaba (6 vienvietīgas gultas) 90,00 EUR 63,25 LVL 

8. istaba (7 vienvietīgas gultas) 105,00 EUR 73,79 LVL 

9. istaba (10 vienvietīgas gultas) 150,00 EUR 105,42 LVL 

 

4. PAPILDUS IESPĒJAS                     
 
 No 01.06.2014. 

Saliekamās gultas (8 gab.) 8,00 EUR/gab. 5,62 LVL/gab. 

Matrači (16 gab.) 6,00 EUR/gab. 4,22 LVL/gab. 

Bērnu gultiņas (3 gab.) Bezmaksas Bezmaksas 

 

5. VISA VIESNĪCAS REZERVĀCIJA PASĀKUMAM 
 

Visas viesnīcas 
rezervācija 

Nesezona no 02.janvāra līdz 31.maijam Sezona no 01.jūnija līdz 01.janvārim 

1245.00 EUR 874.99 LVL 
1340.00 
EUR 

941.76 LVL 

 

*Pavisam vietas viesnīcā- 79 , Hostel tipa numuriņos- 39 
*Klientam izīrētās telpas jāatbrīvo līdz nākošās dienas 12:00 



 
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. 74 

Jaunpils novadā 
 

2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5, 5.p.                                                            

 
 

 

Par izmaiņām Jaunpils vidusskolas amatu un amatalgu sarakstā 

 
Pamatojoties uz 21.05.2014. Finanšu komitejas lēmumu, Jaunpils novada Domes  2014. gada 30. janvāra 

Domes sēdes Nr. 1 lēmumā Nr. 3 „Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām”  
veikt  grozījumus:  

Pielikumā Nr. 5  „Jaunpils  vidusskolas amatu un amatalgu sarakstā” izdarīt šādus grozījumus: 
1. Likvidēt amatus  - Sētnieks ( 0,6 likme ) un Meistars  ( 1 likme) 

2. Ieviest amatu  „Uzkopšanas darbu meistars ” ar 01.06.2014.  

 

 

Struktūrvienība 

Amata nosaukums Amatu 

vietu 

skaits 
( likmes) 

Kl. kods Mēnešalga 

EUR 

Amatu saime, 

apakšsaime, 

līmenis 

 Uzkopšanas darbu 
meistars 

1 5153 04 380,00 Fizisks darbs 13IA 

 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 

             
                

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Lēmumu iesniegt  Jaunpils vidusskolai, Finanšu un grāmatvedības nodaļai, izpilddirektoram, personāla lietu speciālistam 

 



 
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. 75 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5, 6.p.                                                            

 
 
 

Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un  skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 

2013./2014. mācību gadā 

 

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

          1.  Izmaksāt naudas balvas Jaunpils vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem  par sasniegumiem  
2013./2014. m .g.   

2. Naudas  balvas  kopsummā   EUR  2087,00 ( divi tūkstoši astoņdesmit septiņi)   izmaksāt no 

Sociālā dienesta ieplānotajiem budžeta  līdzekļiem: 
       2.1. EUR 1205,00 (skolēniem mācību priekšmetu olimpiāžu, 

interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureātiem). 

     2.2.  EUR 462,00 (skolotājiem, kuri sagatavojuši mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu 

izglītības konkursu un sporta sacensību laureātus). 

              2.3. EUR 420,00 ( skolēniem, kuru mācību vidējais vērtējums ir virs 8.00 ballēm). 
             3. Nauda balvas  pasniegt  29. maijā Domes priekšsēdētājas 

L.Ginteres  pieņemšanas pasākumā Jaunpils Pilī.  
          4. Par lēmuma izpildi atbildīga Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa 

 
Pielikumā:  

 Pielikums Nr. 1 – Skolēniem mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta 

sacensību laureātu saraksts uz 2 lp. 
   Pielikums Nr. 2 Skolotāju saraksts uz  2 lp.  

    Pielikums Nr. 3 Skolēnu atzīmju reitinga saraksts uz 1 lp. 
              Pielikums Nr.4 Jaunpils vidusskolas pašdarbības kolektīvu, pulciņu dalībnieku sasniegumu  

konkursu un sacensību laureātu saraksts uz 2. lp. 
                     

 

Priekšsēdētāja                             L.Gintere 
             

               
 

 

 
 

 
 

 
 
Lēmumu iesniegt Finanšu un grāmatvedības nodaļai, Jaunpils vidusskolai, Sociālajam dienestam 

 
 

 

 



PIELIKUMS  Nr. 1 

29.05.2014. Domes sēdes Nr. 5 

lēmumam Nr. 75 
 

Jaunpils vidusskolas 2013./2014.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības 
konkursu un sporta sacensību laureāti 

Nr. 

p.k 
 

Vārds,uzvārds 

 

Vieta un mācību priekšmets Skolotājs Summa 

EUR 

1. Jānis Tone 

 

1.vieta fizikas olimp. 

1.vieta atklātajā  fizikas olimp. 
3. vieta matemātikas olimp. 

3.vieta bioloģijas olimp. 

10. vieta vēstures olimp. 

I.Inkina 

 
I.Liepiņa 

I.Miķelsone 

A.Ķergalve 

 

2. Zane Buklagina 

 

Atzinība matemātikas olimp. 

1.vieta lodes grūšanā 

I.Liepiņa 

A.Zaremba 

 

3.  Elīna Cīrule 
 

2. vieta latviešu valodas un lit.olimp. 
3.vieta bioloģijas olimp. 

8.vieta ekonomikas olimp. 
6.vieta krievu valodas olimp. 

3. vieta konkursā „Gudrs un vēl gudrāks” 

11.klasēm valstī 

M.Grīnfelde 
J.Liepiņš 

 
I.Dakša 

I.Martuzāne 

M.Grīnfelde 

 

4. Una Birģele Atzinība latviešu valodas un lit.olimp. M. Grīnfelde  

5. Raimonds Kuculabs Atzinība  fizikas olimp. 
9.vieta ekonomikas olimp. 

8.vieta angļu valodas olimp. 

I.Inkina 
I.Dakša 

V.Rubīna 

 

6. Krišs Dāvids Labsvārds 
 

3.vieta ķīmijas olimp. 
2. vieta fizikas olimp. 

2. vieta bioloģijas olimp. 
Atzinība  atiem. olimp. 

Atzinība ģeogrāfijas olimp. 

A.Jezerska 
I.Inkina 

J.Liepiņš 
G.Kāle 

I.Dakša 

 

7. Sanda Kalvāne 7. vieta matemātikas olimp. G.Kāle  

8. Ralfs Sīmanis 10. vieta ekonomikas olimp. I.Dakša  

9. Nikola Smeltere 6.vieta informātikas olimp. I.Inkina  

10. Anna Krista Dakša 6. vieta matemātikas olimp. G.Kāle  

11. Everita Muceniece 8. vieta matemātikas olimp. G.Kāle  

12. Anna Sapnova 10. vieta matemātikas olimp. G.Kāle  

13. 
 

 

Elīza Viņķe 1. vieta- matemātikas olimp. 
6.vieta –ģeogrāfijas olimp. 

G. Kāle 
I.Dakša 

 

14. Linda Grāvīte Atzinība mājt.un tehnoloģ. olimp. 
Atzinība radošo darbu skatē 

G.Leimane  

15. Kora Kintija Krastiņa Atzinība vizuālās mākslas olimp. A.Bogataja  

16. Anete Grāvīte 

 

1.vieta sākumskolas pētnieciskie darbi 

2.vieta Zemgales reģionā sākumskolas 
pētnieciskie darbi 

2.vieta latviešu val.olimp. 
7.vieta matemātikas olimp. 

T.Juzupa 

 
 

 
D.Mežraupa 

 

17. Patriks Grīnfogels 

 

3.vieta sākumskolas pētnieciskie darbi 

3.vieta Zemgales reģionā sākumskolas 

pētnieciskie darbi 

T.Juzupa  

18. Patrīcija Andersone 9.vieta kombinētajā olimp. 

1.pakāpe daiļrunātāju konkursā 

I.Skricka 

T.Juzupa 

 

19. Viktorija Niedre 7.vieta latviešu val.olimp. 

Atzinība glītrakstīšanas olimp. 

T.Juzupa  

20. Anna Elizabete Alle Atzinība latviešu val. olimp. T.Juzupa  



21. Rūta Strode 3.vieta glītrakstīšanas olimp. A.Bogataja  

22. Karlīna Leimane Atzinība glītrakstīšanas olimp. L.Gulbe  

23. Emīls Pašulis 

nesekmīgs 
1. vieta šķēpmešanā 

2. vieta Zemgales reģionā šķēpmešanā 

A.Zaremba  

24. Ivars Anuškovs  1.vieta tāllēkšana 

2. vieta Zemgales reģionā  tāllēkšana 

A.Zaremba  

25. Nadīna Pahmurkina 1.vieta 1500m skrēj. A.Zaremba  

26. Ģirts Rudenko  3. vieta šķēpmešana A.Zaremba  

27. Madara Adele Kančuka 3.v. 100m barjerskrēj. A.Zaremba  

28. Ance Anuškova 1.vieta 1000 m skrējienā A. Zaremba  

29. Daina Belova 1.vieta 100 m skrējienā A. Zaremba  

30. Kristiāna Krīgerte 2.vieta 1000 m skrējienā A. Zaremba  

31. Oļegs Sergejevs 3.vieta bumbiņas mešanā A.Zaremba  

32. Samanta Rubene 4. vieta 600m skrējienā A.Zaremba  

33. Rainers Pašulis 2.vieta bumbiņas mešanā  A.Zaremba  

34. Gundega Vīnakmene 2. vieta eseju konkursā valstī M.Grīnfelde  

35. Annija Ķīķe 2.pakāpe daiļrunātāju konkursā T.Juzupa  

36. Evelīna Bitere 1.pakāpe daiļrunātāju konkursā T.Juzupa  

37. Kristīne Sergejeva 1.pakāpe daiļrunātāju konkursā T.Juzupa  

38. Daiga Medvecka 1.pakāpe daiļrunātāju konkursā T.Juzupa  

39. Jaunpils-Viesatu 

mazpulki 
Albīna Juzupa 

Rainers Pašulis 
Rainers Kazmins 

1.vieta –XIX sporta spēlēs „Zaļais punkts. L.Bierande  

40. Albīna Juzupa 3.vieta atklātās (starptautiskās) militārās 

daudzcīņas sacensības jaunsargiem valstī 

E.Latišs  

41. Madara Jēkabsone 3.vieta atklātās (starptautiskās) militārās 

daudzcīņas sacensības jaunsargiem valstī 

E.Latišs  

42. Jānis Eglītis 
 

1.vieta atklātās (starptautiskās) militārās 
daudzcīņas sacensības  

Jaunsargiem valstī 

E.Latišs  

43. 9.klases komanda 
Jānis Tone 

Viktorija Krīgerte 

Karīna Gavariņa 
Una Birģele 

Edgars Kušņikovs 
Agris Lejiņš 

Inga Zāgmane 

1.vieta Pierīgas reģionā un  
4.vieta Latvenergo koncerna skolēnu 

erudīcijas konkursā 

valstī „Exsperiments”. 

I.Inkina  

44. Elīza Viņķe 
Māris Ķergalvis  

Jānis Tone 
Viktorija Krīgerte 

2.vieta fizikas olimpiādē 
 komandām 

I.Inkina  

45. 2000./2001. g. dzim. 

Meitenēm. 
Daina Belova 

5. vieta Zemgales reģiona 

 basketbola sacensībās 

A.Plezers  

46 Benita Karule Atzinība – Valsts konkurss „Vēsture ap 

mums” – „Latvijas Avīze” speciālbalva” 

A.Ķergalve  

Kopējā summa  EUR 1205,00 (viens tūkstotis divi simti pieci euro)     
 

 

Priekšsēdētāja              L.Gintere             
                                                                                                        



PIELIKUMS  Nr. 2 

29.05.2014. Domes sēdes Nr. 5 

lēmumam Nr. 75 
 

Jaunpils vidusskolas skolotāji, kuri sagatavojuši 2013./2014.m.g. mācību priekšmetu 
olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureātus 

 

N. 

p.k 

Vārds, uzvārds 

 

  Sagatavotie skolnieki, mācību   priekšmets Summa 

EUR 

1. Ilze Inkina 

 

Jānis Tone- 1.vieta fizikas olimp. 

Jānis Tone- 1.vieta atklātajā fizikas olimp. 

Raimonds Kuculabs- atzinība fizikas olimp. 
Krišs Dāvids Labsvārds- 2.vieta fizikas olimp. 

Nikola Smeltere- 6.vieta informātikas olimp. 
9.klases komanda-1.vieta Pierīgas reģionā un  

4.vieta Latvenergo koncerna skolēnu erudīcijas konkursā valstī 

„Exsperiments”. 
8.-9.klašu komanda -2.vieta fizikas olimpiādē  

 komandām 

 

2. Gunta Kāle 
 

Elīza Viņķe- 1.vieta  matiem. olimp. 
Krišs Dāvids Labsvārds- atzinība  matiem.olimp.. 

Sanda Kalvāne- 7.vieta  matem. olimp. 
Anna Krista Dakša- 6.vieta  matem.olimp. 

Everita Muceniece-8 .vieta  matem.olimp. 

Anna Sapnova-10.vieta  matem.olimp. 

 

3. Valentīna Rubīna Raimonds Kuculabs- 8.vieta angļu val. olimp.  

4. Aurika Bogataja Kora Kintija Krastiņa- atzinība vizuālās mākslas olimp. 
Rūta Strode- 3.vieta glītrakstīšanas olimp. 

 

5. Gita Leimane 

 

Linda Grāvīte- atzinība radošo darbu skatē mājtur.un tehnoloģ. 

Olimp. 
Linda Grāvīte-atzinība mājt.un tehnoloģ. Olimp. 

 

6. Ineta Miķelsone Jānis Tone- 3.vieta bioloģijas olimp.  

7. Irēna Martuzāne Elīna Cīrule- 6.vieta krievu val. olimp.  

8. Ilze Dakša 

 

Elīna Cīrule-8.vieta ekonomikas olimp. 

Raimonds Kuculabs- 9.vieta ekonomikas olimp. 
Krišš Dāvids Labsvārds- atzinība ģeogrāfijas olimp. 

Ralfs Sīmanis- 10. vieta ekonomikas olimp. 
Elīza Viņķe- 6.vieta ģeogrāfijas olimp. 

 

9. Ineta Skricka Patrīcija Andersone-9.vieta kombinētajā olimp.   

10. Daina Mežraupa Anete Grāvīte- 2.vieta latviešu val. olimp. 
Anete Grāvīte- 7.vieta matemātikas olimp. 

 

11. Marta Grīnfelde 

 

Elīna Cīrule- 2.vieta latviešu valodas un liter. olimp. 

Una Birģele- atzinība latviešu valodas un liter.olimp. 
Gundega Vīnakmene-1.-3. vieta eseju konkursā valstī 

Elīna Cīrule- 3.vieta konkursā „Gudrs un vēl gudrāks” 11.klasēm 
valstī 

 

12. Tamāra Juzupa 

 

Anete Grāvīte-1. vieta sākumskolas pētnieciskie darbi un 2.vieta 

Zemgales reģionā 
Patriks Grīngogels- 3. vieta sākumskolas pētnieciskie darbi un 3. 

Vieta Zemgales reģionā 
Viktorija Niedre – 7. vieta latviešu valodas olimp. 

Viktorija Niedre- atzinība glītrakstīšanas olimp. 

Anna Elizabete Alle- atzinība latviešu valodas olimp. 
Evelīna Bitere-1.pakāpe daiļrunātāju konkursā 

Patrīcija Andersone-1.pakāpe daiļrunātāju konkursā 

 



Kristīne Sergejeva-1.pakāpe daiļrunātāju konkursā 
Daiga Medvecka -1.pakāpe daiļrunātāju konkursā 

Annija Ķīke-2.pakāpe daiļrunātāju konkursā 

13. Artūrs Zaremba 
 

Emīls Pašulis- 1. vieta šķēpmešanā un 2.vieta Zemgales reģionā  
 tāllēkšanā  

Ivars Anuškovs-1. vieta tāllēkšanā un 2.vieta Zemgales reģionā  

 tāllēkšanā 
Nadīna Pahmurkina- 1.vieta 1500 m skrēj. 

Ģirts Rudenko -3. vieta šķēpmešanā 
Madara Adele Kančuka- 3. vieta 100m barjerskrēj. 

Zane Buklagina- 1. lodes grūšanā 
Ance Anuškova- 1.vieta 1000 m skrējienā 

Daina Belova-1. vieta 100 m skrējienā 

Kristiāna Krīgerte- 2.vieta 1000 m skrējienā. 
Oļegs Sergejevs-3. vieta bumbiņas mešanā 

Samanta Rubene-2.vieta 600m skrējienā 
Rainers Pašulis- 2. vieta bumbiņas mešanā 

 

14. Jānis Liepiņš  Elīna Cīrule- 3.vieta bioloģijas olimp. 
Krišs Dāvids Labsvārds- 2. Vieta bioloģijas olimp. 

 

15. Irēna Liepiņa Jānis Tone-3. vieta.- matemātikas olimp. 

Zane Buklagina- atzinība matemātikas olimp. 

 

17. Līga Gulbe Karlīna Leimane- atzinība glītrakstīšanas olimp.  

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

19.  Andra Ķergalve Jānis Tone- 10. vieta vēstures olimp.  

20. Līga Bierande 

 

Albīna Juzupa 

Rainers Pašulis 
Rainers Kazmins 

Jaunpils-Viesatu mazpulki-1.vieta –XIX sporta spēlēs „Zaļais 
 punkts”. 

 

21. Emīls Latišs 

 

Jānis Eglītis- 1.vieta atklātās (starptautiskās) militārās 

daudzcīņas sacensības jaunsargiem. 

Albīna Juzupa- 3.vieta atklātās (starptautiskās) militārās 
daudzcīņas sacensības jaunsargiem. 

Madara Jēkabsone-3.vieta atklātās (starptautiskās) militārās 
daudzcīņas sacensības jaunsargiem. 

 

22.  Ainārs Plezers 3. vieta Zemgales reģiona basketbola sacensībās 2000./2001. g. 
dzim. meitenēm. 

 

Kopējā summa  EUR 462 (četri simti sešdesmit divi euro)            

 
 

Priekšsēdētāja                    L.Gintere 

                                                                                                        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   PIELIKUMS  Nr. 3 

29.05.2014. Domes sēdes Nr. 5 

lēmumam Nr. 75 
 

 
Jaunpils vidusskolas skolēni, kuru 2013./2014.m.g. 

mācību vidējais vērtējums ir virs 8.00 ballēm 
 

Sekmju reitings 2013./2014.m.g. – un naudas balvu apmērs 

 
 

Vieta Vārds , uzvārds Klase Vidējā 

atzīme 

Summa 

EUR 

1. Una Birģele  9. 9.2  

2. Jānis Tone     9. 9.13  

3. Linda Grāvīte  6. 9.00  

4. Kalvis Rautseps  5.a 8.91  

5. Elīna Cīrule  11. 8.76  

6. Viktorija Krīgerte  9. 8.73  

7. Elīza Viņķe  8. 8.69  

8. Sanija Bulaha  5.a 8.64  

9. Zane Buklagina  10. 8.59  

10. Rūta Alise Vaivare  6. 8.50  

11. Anna Krista Dakša  5.a 8.45  

11. Everita Muceniece  5.b 8.45  

11. Deivids Riekstiņš  5.b 8.45  

12. Karīna Gavariņa  9. 8.40  

13. Loreta Altenburga  5.a 8.36  

14. Sanda Kalvāne  11. 8.33  

15. Benita Karule  10. 8.24  

16. Krišs Deivids Labsvārds  11. 8.22  

17. Daiga Medvecka  5.a 8.18  

18. Nikola Smeltere  7. 8.13  

19. Anna Sapnova  5.b 8.00  

19. Nadīna Pahmurkina  8. 8.00  

 

Kopējā summa  420,00 EUR  (Četri simti divdesmit euro) 
 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                                 L.Gintere 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

PIELIKUMS  Nr. 4 

29.05.2014. Domes sēdes Nr. 5 
lēmumam Nr. 75 

 
 

Jaunpils vidusskolas pašdarbības kolektīvu, pulciņu dalībnieku sasniegumi  konkursos, skatēs, 

sacensībās: 

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

sacensības 

Skaits  

1. 
 

M.Kabaka 
 

1.-4.klašu koris 
5.-9.klašu koris 

Aktīvs, regulārs darbs. 60 

2. I.Martuzāne 

 

7.-9. klašu aerobikas 

grupa 
 

 
1.-4.kl 

 

          5-6.gad. 

3.vieta Jūrmalas pilsētas 

atklātajā aerobikas 
festivālā 

 
3.vieta Jaunpils festivālā 

 

Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos. 

100 

3. I.Inkina Datorpulciņš Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos. 

20 

4 I.Liepiņa 

 

5.-6.kl. tautas deju 

kolektīvs 
 

3.-4.kl. tautas deju 

kolektīvs 
1.-2. kl. tautas deju 

kolektīvs+ sešgadīgie 

Aktīvs, regulārs darbs, 

piedalīšanās pasākumos. 
 

60 

5. A.Zaremba 9.klase 3. vieta konkurss 
„Zvaigžņu klase” 

20 

6. A.Bogataja „Čaklās rokas” 
 

 

Demija Riekstiņa 

Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos 

konkursos 

Izstāde „Lielie brīnumi” 

20 

7. 3.b klase Makulatūras vākšanas 
konkursā 

1.vieta Ekskursija pa 
Latviju. 

8. 10. klase  ZZ čempionāts Fināls 31.maijā 13 

9. Līga Gulbe Teātra pulciņš Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos 

konkursos 

20 

10. Līga Bierande Jaunpils-Viesatu 
mazpulks 

 

Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos 

konkursos 

30 

11. Emīls Latišs Jaunsargu pulciņš Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos 

konkursos 

20 

12.  Tamāra Juzupa Skatuves runas pulciņš Aktīvs, regulārs darbs, 
panākumi skatuves 

runas konkursā. 

15 

13. Gundega 
Ķirsone 

7. klases komanda 11.vieta konkursā „Esi 
drošs, neesi pārdrošs” 

27 



14. Marta Grīnfelde 11. klase 
 

 
 

Elīna Cīrule  

Sīrupa konkurss  „Arī tu 
vari pateikt Latvijai, cik 

ļoti to mīli!” 1. vieta 
valstī. 

„Sveiks Eiro”-konkurss 

15 

15. Ilze Dakša Zīmēšanas pulciņš Aktīvs, regulārs darbs, 

piedalīšanās konkursos 

20 

16. A.Zaremba 

 

 2000./2001. g.dzim. 

meitenes 
 

 

 
Vidusskolas meitenes 

 
 

 

Vidusskolas zēni 
 

 

2. vieta četrcīņā 

Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 

vieglatlētikas  

sacensībās  
1.vieta Tukuma, 

Engures un Jaunpils 
novadu basketbola  

sacensībās 

2.vieta Tukuma, 
Engures un Jaunpils 

novadu basketbola  
sacensībās 

20 

17. I.Miķelsone Pirmās palīdzības pulciņš Aktīvs, regulārs darbs. 20 

 
 

 
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. 76 
Jaunpils novadā 

 

2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,7.p.                                                            
 

 

 Par  ieguldījumiem SIA „Tukuma  slimnīca” 

 
      Pamatojoties uz SIA „Tukuma slimnīca” iesniegumu, reģ.Nr. 3-12/407, saskaņā ar Finanšu komitejas 

21.05.2014. sēdes lēmumu  , NOLEMJ:  
     1.  Atbalstīt SIA „Tukuma slimnīca”, reģ. Nr. LV 40103233177, pasažieru- gultu lifta nomaiņu ķirurģijas 

nodaļā. 
     2. Nepieciešamo finansējumu , atbilstoši  kapitāldaļām  5% apmērā, kas sastāda EUR 1837,50  (viens 

tūkstotis astoņi simti trīsdesmit  septiņi euro un 50 euro centi)  apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Grāmatvedības un Finanšu nodaļa  atbildīga par  šī lēmuma  2. punkta izpildi.    
 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  

             
               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu iesniegt  SIA „Tukuma slimnīca”,  Finanšu un grāmatvedības nodaļai, izpilddirektoram 

 



 
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. 77 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,8.p.                                                            

 
 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra  Saistošajos 

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

 
     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  46 .pantu   un likumu „Par  pašvaldību  budžetiem” 16. panta 

pirmo daļu, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.7 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra ”Saistošajos 

noteikumus Nr. 1  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014. gadam ”. 
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to parakstīšanas. 
4. Saistošos noteikumus publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lp. 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere
              

                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lēmumu iesniegt   VARAM,  Finanšu un grāmatvedības nodaļai, izpilddirektoram 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
 

 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI  NR. 7  

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

Jaunpils  novadā      
2014. gada 29. maijā 
 

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

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

2014.gadam” izdarīt šādus grozījumus: 
 

1. Palielināt ieņēmumus: 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie 
valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

516,- Dotācija no Kultūras ministrijas  

 

2. Ieņēmumus novirzīt: 

2200 pakalpojumi 516,- Muzejam sienas pulksteņa restaurācijai 
 

3. Palielināt ieņēmumus: 

18.6.3.0. Pašvaldību no VB 
iestādēm saņemtie 

transferti ES politiku 

instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu 

palīdzības 
līdzfinansētajiem 

projektiem 
(pasākumiem) 

40146,- Avansa maksājums no Lauku atbalsta 
dienesta 

 

4. Ieņēmumus novirzīt: 

5200 pamatlīdzekļi 40146,- Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils 

novada pašvaldībai piederošās un valdījumā 

esošās zemēs 10296,- EUR, meliorācijas 
sistēmu rekonstrukcija Jaunpils pagasta 

īpašumos Rūšu strauta lejtecē 29850,- EUR 
 

5. Palielināt ieņēmumus: 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par 
maksas pakalpojumiem 

4060,- Finansējums no LPS projekta „Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 

uzlabošana” ietvaros 3659,-EUR, zaudējumu 
atlīdzība no fiziskas personas par laternu 

401,-EUR 
 

6. Ieņēmumus novirzīt: 

1100 atalgojums 2961,- Attīstības nodaļas algām 

1200 d.d.VSAOI 698,- Attīstības nodaļas algām 

2200 pakalpojumi 401,- Vsk. sabojātās laternas nomaiņai 

 

 
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. 78 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,9.p.                                                            

 
 

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

persona atzīstama par maznodrošinātu 

 
Saskaņā ar  likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9. punktu Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu. NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8 „Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par maznodrošinātu”. 
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 3 lp. 
 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
             

                                                                                                                        
        

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Lēmumu iesniegt   VARAM  
Pēc  saistošo noteikumu stāšanās spēkā -  Finanšu un grāmatvedības nodaļai, izpilddirektoram, Sociālajam dienestam 

 

 



 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
 

 

 

 

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

maznodrošinātu” 
 
 

Jaunpils novadā 
2014.gada 29. maijā  

 

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

 

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

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

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

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

(personas) statusam pieņem Jaunpils novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Dienests). 

 3. Personas ienākumu, materiālā stāvokļa un maznodrošinātas personas statuss tiek noteikts 
atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

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

 

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

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

mēneša darba algas apmēra, un ja: 

4.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Jaunpils novada 
Domes saistošo noteikumos  par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības 

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

4.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 

pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; 
4.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba 

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

 
III. LĒMUMA PAR MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANU 

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

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

2.1.punktā minētie dokumenti, aizpildīta un parakstīta deklarācija. 

 



6. Dienesta izziņa par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 

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

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

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

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

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

par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 
9. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 

palīdzības pieprasītājs mēneša laikā var apstrīdēt Jaunpils novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

 

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

Vēstis”. 

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere                                                                                               

               
         

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI NR.8 

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

 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

 Saistošie noteikumi Nr. 8 „Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona atzīstama par maznodrošinātu” nepieciešami, lai noteiktu vienotus 

kritērijus maznodrošinātas personas statusa piešķiršanā Jaunpils novadā, kā arī 
paplašinātu iespējas saņemt sociālos pakalpojumus un pabalstus šo noteikumu 

subjektiem.   

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 7. un 9. punktu un  „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. 

panta otro daļu.   
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt maznodrošinātas ģimenes 
(personas) jēdzienu un statusu, lai sniegtu iespēju novada iedzīvotājiem saņemt 

attiecīgus sociālos pabalstus un pakalpojumus. 
Saistošie noteikumi ietver sevī maznodrošinātas ģimenes (personas)  statusa 

noteikšanas kritērijus un kārtību.  

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 
 

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

 Neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

 Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona var griezties Jaunpils novada 

pašvaldības sociālajā dienestā.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Grozījumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana Jaunpils 
novada iedzīvotāju labā. 
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav.   

 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                                     L.Gintere
          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
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LĒMUMS Nr. 79 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,10.p.                                                            

 
 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr.  9. „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” 

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

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” 
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

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

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

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 6 lp. 
 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere

                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu  iesniegt   VARAM   
Pēc Saistošo noteikumu stāšanās spēkā Finanšu un grāmatvedības nodaļai, izpilddirektoram, pašvaldības policijai, SIA 
„Jaunpils Pils” 

 



 
JAUNPILS  NOVADS 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 
                          

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9 
„Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā ” 

 
Jaunpils novadā 

2014. gada 29.maijā 

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

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” (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. Saskaņā ar šiem noteikumiem pie administratīvās atbildības tiek saukta pārkāpumu izdarījusī 
persona, ja tā pārkāpuma izdarīšanas brīdī sasniegusi 14 gadu vecumu, vai pārkāpumu izdarījušās personas 

vecāki vai persona, kas tos aizstāj, ja pārkāpumu izdarījusī persona pārkāpuma izdarīšanas brīdī nav 

sasniegusi 14 gadu vecumu. 
9. 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 
10. Par ielu un citu 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.  

11. 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.  
12. 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. 
13. 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.  
14. 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 euro. 
15. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, iznīcināšanu vai 

necieņas izrādīšanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 36,00 euro līdz 143,00 euro.  
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no 143,00 euro līdz 356,00 euro.  
16. Par koku, apstādījumu, zālāju un stādījumu bojāšanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu no 

15,00 euro līdz 143,00 euro.  
17. Par teritorijas (zemesgabala) neuzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nezāļu 

nenopļaušanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.  



18. Par skolēnu mācību stundu sarakstā paredzēto mācību stundu neattaisnotu neapmeklēšanu Jaunpils 

vidusskolā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.  

19. Par skolēnu mācību stundu traucēšanu pārējiem skolēniem un skolotājam Jaunpils vidusskolā, 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.  

20. 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. 
21. 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.  
22. 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 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 euro 1500,00. 
23. Gaisa telpā brīvi palaistu, nekontrolējamu pirotehnikas līdzekļu (ķīniešu laternu un tām pielīdzināmu 

pirotehnikas līdzekļu) lietošana Jaunpils novada teritorijā ir aizliegta. 

24. 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. 

25. Par Jaunpils novada ģerboņa izmantošanu bez Jaunpils novada pašvaldības atļaujas vai par 

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

 
II. NAMĪPAŠUMU, ZEMESGABALU, PAGALMU UN CITU TERITORIJU 

UZTURĒŠANA UN KOPŠANA 
26. Namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem) 

jānodrošina: 

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

uzkopšanu un tīrīšanu; 
 26.2 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); 
26.3 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;  

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

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

nenovadīšanu; 
26.6.  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; 

26.7. gājēju kustību traucējošu priekšmetu novākšanu no ietvēm, gājējiem un satiksmei bīstamo 
vietu iežogošanu; 

26.8. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejas durvju un kāpņu telpu, tirdzniecības un pakalpojumu 

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

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

vietās; 
26.11. 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.  



27. Zemes īpašniekiem, valdītājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā: 

27.1. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu veikšanu apstādījumu saglabāšanā, kopšanā un 

atjaunošanā; 
  27.2. nodrošināt minimālo koku un krūmu  attālumu līdz kaimiņa zemes gabalam robežām: 

27.2.1. 1m – kokiem un krūmiem ar  augstumu līdz 1,5 m; 
27.2.2. 3m – kokiem un krūmiem ar augstumu no 1,5 m līdz 6 m; 

27.2.3. 6m – kokiem un krūmiem ar  augstumu virs 6 m. 

Šajā punktā minēto prasību izmaiņas pieļaujamas zemes gabala īpašniekiem savstarpēji rakstiski 
vienojoties. 

  27.3.  Nodrošināt savā zemē augošo apstādījumu zaru augstumu virs ietvēm no zemes 2,5 m, virs 
braucamās daļas 4,5 m; 

  27.4. 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: 
27.4.1. dzīvžogu izmērs starp diviem norobežojošiem īpašumiem noteikts līdz 2,0 m, ja starp 

kaimiņiem nav rakstiskais vienošanās, kas noteiktu savādāk. 
          27.4.2. ja nav panākama vienošanās par dzīvžogu augstumu, tad katra no pusēm ir tiesīga 

nozāģēt minēto augstumu 2,0 m bez kaimiņu piekrišanas. 
28. Kapsētu apsaimniekotājiem jānodrošina kapsētu uzturēšana -  regulāra atkritumu izvešana, kā arī 

pieguļošās teritorijas tīrīšana un zāles nopļaušana saskaņā ar noslēgto līgumu.  

29. 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.  
30. 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. 
31. 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.  

32. Būvētājiem, būvdarbu pasūtītājam vai būvuzņēmējiem jānodrošina: 
  32.1. ciematu robežās būvobjekta iežogošana ar būvžogu un redzamā vietā informācijas plāksnes 

uzstādīšana par būvobjektu saskaņā ar Jaunpils novada domes Būvvaldes noteikto kārtību; 
  32.2. 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; 

  32.3. būvobjektā strādājošās būvtehnikas un mehānismu uzturēšana kārtībā, lai nodrošinātu 
būvobjektam pieguļošo brauktuvju tīrību no dubļiem, grunts un būvgružiem. Nepieciešamības gadījumā 

jāveic brauktuves sakopšana. 

33. Jaunpils novada administratīvajā teritorijā nav atļauts: 
  33.1. 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; 

  33.2. izveidot sniega vaļņus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos vai transporta satiksmi, kā 
arī apstādījumu zonā un citām personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās; 

  33.3. ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos un citās šim nolūkam neparedzētās 

vietās; 
  33.4. bojāt ietves un ielas segumu, bojāt (arī sist, kalt, urbt u.tml.) bruģakmeņus; 

  33.5. kaisīt ietves ar netīrām smiltīm, izdedžiem un citiem smilšu aizstājējiem; 
  33.6. iepildīt sadzīves atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus 

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

atkritumus, būvniecības atkritumus; 
  33.7. dedzināt ugunskuros sadzīves, būvniecības atkritumus, tajā skaitā arī dedzināt jebkādus 

plastmasas, gumijas izstrādājumus un citas ķīmiskas vielas gan ugunskuros, gan apkures krāsnīs;  
  33.8. patvarīgi aizņemt ielas, trotuārus, zaļo zonu ar sastatnēm, nožogojumu, būvmateriāliem, 

būvgružiem un būvierīcēm; 
  33.9. 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; 

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

  33.11. 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; 
  33.12. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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 200,00 euro līdz 300,00 euro, juridiskām personām 
no 700 ,00euro līdz 1500,00 euro. 

38. 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. 

39. Par koplietošanas telpu piegružošanu remonta laikā ar celtniecības un remontdarbu atkritumiem va i 

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. 

40. 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.  
41. 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. 
 

 



III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
42. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Jaunpils Vēstis".  

43. Ar šiem Saistošajiem noteikumiem spēku zaudē 2011. gada 2. februāra Saistošie noteikumi Nr. 24 
„Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā ” 

 
 

Domes 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. 

 

 
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. 80 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,11.p.                                                            

 
 

Par Saistošo  noteikumu  Nr. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada 

teritorijā” galīgo redakciju 

 
     Saskaņā ar   likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo 

daļu un Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732  „Kārtība, kādā saņemama atļauja  
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas  pret publisku vietu” 28.punktu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošo noteikumu Nr. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils novada 

teritorijā” 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 stāšanās spēkā  publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 5 lp. 
 

 

Priekšsēdētāja                                                                                                           L.Gintere 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Lēmumu iesniegt izpilddirektoram, Finanšu un grāmatvedības nodaļai, pašvaldības policijai 

 

 



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
 

 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 
„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 

 

Jaunpils novadā 

2014. gada 29. maijā 
 
Izdoti saskaņā ar   likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo 
daļu un Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732  „Kārtība, kādā saņemama atļauja  
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas  pret publisku vietu” 28.punktu. 
  

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 
Afišas – izliekama informācija par speciāliem notikumiem un pasākumiem  izvietojama īslaicīgi speciāli 
atļautās vietās. 

Īslaicīga reklāma – visa veida īslaicīga informācija: sludinājumi, plakāti, afišas, transparenti, uzsaukumi, 
skrejlapas, paziņojumi, aicinājumi,  ziņojumi, u.tml., ko izvieto tiem speciāli paredzētās vietās (stendi, afišu 

stabi u.c.). Informācija uzskatāma par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par 14 (četrpadsmit) 

dienām. 
Publiska vieta - ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve, 

nomale, sadaloša josla),  laukumi,  parki, skvēri un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, 
neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām 

izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus. 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka reklāmu  izvietošanas, ekspluatācijas, atļaujas 
izsniegšanas kārtību, reklāmu  izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jaunpils 

novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Jaunpils  novadā), kā arī atbildību par šo Noteikumu 

neievērošanu.  
2. Tiesības izvietot reklāmu , kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Jaunpils novadā ir visām fiziskām un 

juridiskām personām šo Noteikumu noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Jaunpils novada pašvaldības  (turpmāk –
Pašvaldība) izsniegto reklāmas  izvietošanas atļauju, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, 

kā arī Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.  
 3. Par reklāmas saturu, karogu, valstu, pilsētu nosaukumu un simboliku, firmu, kā arī firmu un preču zīmēs 

lietoto nosaukumu (logotipu, simbolizējošo grafisko zīmju, kuros iekļauti burti, vārdi, teikumi u.tml.) 

iekļaušanu un izmantošanu reklāmās, atbild reklāmas devējs.  
4. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju - valsts un pašvaldības dienestu 

norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un 
izvietotas citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

II. REKLĀMAS SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA 
5. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu  publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu  pašvaldībā 

iesniedz saskaņošanai reklāmas  projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
6.  Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās atļauts izvietot saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas 

likumu, ievērojot šajos Noteikumos noteiktos reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus.  

7. Pašvaldībā nav jāsaskaņo reklāma , kas tiek izvietoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska 
izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā.  

8. Reklāmas  izvietošanas atļauju izsniedz  Domes  izpilddirektors, ja ir ievērotas visas šajos noteikumos 
minētās prasības un samaksāta pašvaldības nodeva (ja reklāmas izvietotājs nav atbrīvots no nodevas 

maksāšanas). 

 



9. Izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas  izvietošanas atļauju, ja nav 

ievērotas šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos 

aktos noteiktie dokumenti.  
10. Pēc Izpilddirektora   pieprasījuma un normatīvajos aktos noteiktos gadījumos reklāma  izvietošana 

jāsaskaņo  ar A/S “Latvijas Autoceļu direkcija”, Valsts valodas centru un citām institūcijām . 
11. Ja reklāma  mēneša laikā nav izvietots , saskaņojums zaudē spēku  un tas jāveic atkārtoti Noteikumos 

noteiktajā kārtībā. 

III. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA 
12. Izvietojot reklāmu , reklāmas  izvietotājam  jānodrošina Jaunpils  novadam raksturīgās arhitektūras un 

vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves un ainavas raksturs un mērogs, kā arī jāievēro 
prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti 

konkrētai teritorijai vai būvei.  

13. Izvietojot reklāmu  konstruktīvā saistībā ar ēku, reklāmas  izvietotājam:  
13.1. jārespektē ēkas proporcijas;  

12.2. reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes 

dekorus u.c.);  

13.3. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem un ēkas 
arhitektoniskajam risinājumam;  

13.4. reklāma stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;  

13.5.  maksimāli pieļaujamais reklāmas  izvirzījums no ēkas sienas ir 1,3 metri.  

14. Reklāmu  atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes.  

15. Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju (reklāmu vai izkārtni) nedrīkst izlikt vietās, kur tie 
traucē un apgrūtina gājēju plūsmu vai satiksmi. 

16. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmu  konstruktīvā 
saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk 

par 1. stāva līmeni).  

17. Īslaicīgas reklāmas  novada administratīvajā teritorijā  atļauts izvietot tikai Jaunpils  novada Domes 
noteiktās vietās uz reklāmas-afišas stendiem ( pielikums Nr. 1). 

18. Uz Domes apstiprinātajiem reklāmas-afišas stendiem izvietotās reklāmas un afišas  lielums nedrīkst 

pārsniegt  A2 formāts  
19. Izvietojot reklāmu, reklāmas izvietotājam jāievēro šādas prasības : 

19.1.  reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai reklāmai jābūt valsts valodā; 
19.2. publiskā informācija līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī 

citās valodas, ja šī informācija  nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma 
informācija),   attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi u.tml. ); 

19.3. firmas preču zīme (logotipa) lietotais nosaukums citās valodās nav jātulko; 

20. Jaunpils novada administratīvajā teritorijā  aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī 
narkotisko, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana. 

21. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 10 m pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām (pils, 
baznīcām, pieminekļiem u.c.). Aizliegums neattiecas uz konkrētā objekta reklāmu. 

22. Aizliegts izvietot īslaicīgu reklāmu un informatīvus materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku 

fasādēm, jaunbūvēm, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, 
transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas 

tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm,  kā arī kokiem un apstādījumiem.  

23. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie tiek izvietoti skatlogos vai uz 
durvīm, nav jāsaskaņo. 

24. Vēlēšanu, tautas nobalsošanu un referendumu īslaicīgu reklāmu, iepriekš saskaņojot,  var izvietot uz 
Jaunpils pašvaldībai piederošās zemes: 

 24.1. „Zemdegas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads , kadastra apzīmējums 9056 008 0119 ( 

situācijas plāns pielikumā); 
 24.2. „Viekaļas”, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, kadastra apzīmējums 9090 002 0298 0119 ( 

situācijas plāns pielikumā). 
 

IV. REKLĀMAS  EKSPLUATĀCIJA UN DEMONTĀŽA 
25. Persona ir tiesīga izvietot reklāmu un ekspluatēt to tikai pēc pašvaldības  atļaujas saņemšanas.  

26. Izvietotā reklāma jāuztur tehniskā un  vizuāli estētiskā kārtībā, reklāmai  jābūt piestiprinātām statiski 

drošā veidā.  



27. Reklāmas   izvietotājam 10 (desmit) dienu laikā no saimnieciskās vai profesionālās darbības izbeigšanas 

attiecīgās reklāmas  izvietošanas vietā vai reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām  jāveic 

reklāmas  demontāža, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu . 

28. Domes izpilddirektors ir tiesīgs izskatīt jautājumu un pieņemt lēmumu par reklāmas    demontāžu, ja  nav 
ievēroti  Latvijas Republikas normatīvo aktu un šo Noteikumu  prasības.               

29. Pirms šo Noteikumu 28.punktā minētā lēmuma pieņemšanas Domes izpilddirektors ierakstīta pasta 
sūtījuma veidā nosūta brīdinājumu reklāmas izvietotājam. Gadījumos, ja reklāmas izvietotājs  nav atrodams, 

tad brīdinājumu nosūta tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.  

30. Ja viena mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas  reklāma  netiek demontēts, pašvaldība ir tiesīga 
demontēt reklāmu.  

31. Reklāmas devējam vai, ja tas nav atrodams, tad attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam 

valdītājam tiek nosūtīts pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas demontāžas un uzglabāšanas 
izdevumiem.  

32. Ja šo Noteikumu 31.punktā minētais rēķins nav apmaksāts, tad pašvaldības vēršas ar prasību tiesā 

atlīdzināt reklāmas  demontāžas un uzglabāšanas izdevumus.  

33. Demontēto reklāmu  pašvaldība uzglabā 3 (trīs) mēnešus, pēc tam tas tiek utilizēts bez iespējas atgūt. 
Pašvaldība nekompensē utilizētas reklāmas vērtību.  

 

IV. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU 
34. Par šo noteikumu prasību neievērošanu  administratīvi atbildīgs ir reklāmas  izvietotājs. Ja reklāmas 

izvietotājs nav zināms vai nav atrodams, par šo noteikumu prasību neievērošanu administratīvi atbildīgs ir   
tā nekustamā īpašuma vai objekta  īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, uz kura izvietota 

nesaskaņota reklāma. 
35. Šo Noteikumu izpildi kontrolē Jaunpils  novada Pašvaldības policija.  

36. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sagatavot Jaunpils  novada Pašvaldības policijas 
amatpersonas.  

37. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Administratīvā komisija. 

38. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu  piemēro naudas sodu fiziskām personām    līdz  50,00 euro., 
juridiskām personām līdz 200,00 euro. 
39. Pēc administratīva pārkāpumu protokola sagatavošanas   izpilddirektors var dot rakstveida norādījumus 
reklāmas izvietotājam vai zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam, lietotājam vai nomniekam 

par reklāmas  un uz tās izvietotās informācijas saskaņošanu, tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai 

demontēšanu, nosakot termiņu, ne garāku par 10 dienam. 
40. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no šo noteikumu pildīšanas.  

41. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība:  
41.1. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas  izvietošanas atļauju vai 

atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas izvietošanas atļaujā var apstrīdēt Jaunpils  novada pašvaldības domē.  

41.2. Jaunpils  novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.  

41.3. Jaunpils  novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā.  
 

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

 
Priekšsēdētāja                                                                                                  L.Gintere

       
               

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
PIELIKUMS Nr. 1 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 
„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 

 

 

Reklāmas-afišu stendu izvietojums Jaunpils novada  administratīvajā teritorijā 

 
1. Jaunpils  ciemata centrā: 

1.1. pie Jaunpils pils; 

1.2. pie nekustamā īpašuma „Pasta dīķis”. 
 

2. Apdzīvotajās vietās: 
2.1. Jurģos; 

2.2. Viesatās; 

2.3. Saulē; 
2.4. Strutelē; 

2.5. Levestē.  
 

3. Viesatu pagastā 
3.1. pie „Viekaļām”; 

3.2. pie „Draudzības veikala”. 

         
 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                            

     L.Gintere 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

        PIELIKUMS Nr. 2  
Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 
 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  NR. 4 

„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu NR. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās 

vietās Jaunpils  novada teritorijā” izdošana nepieciešama, lai 

noteiktu vienotu kārtību reklāmas  izvietošanai publiskās vietās 
Jaunpils  novadā, kā arī noteiktu ierobežojumus attiecībā uz to 

izmēriem, veidu un izvietošanu.  
Pašlaik novadā nav spēkā esošu normatīvo aktu reklāmas 

jomā. Atļaujas reklāmas   izvietošanai publiskās vietās vai vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu, tiek izsniegtas saskaņā ar 
30.10.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr. 732 noteikto. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
43. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga 

izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par 
to pārkāpšanu jautājumos par reklāmas materiālu izvietošanu 

publiskās vietās.  

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, 30.10.2012. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja 

reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu" 45. punktu. 

Noteikumu izdošanas mērķis ir regulēt reklāmas  izvietošanas, 

ekspluatācijas un demontāžas kārtību publiskās vietās Jaunpils  
novadā, veidojot kvalitatīvu un harmonisku novada vizuālo tēlu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Par reklāmas  izvietošanu publiskās vietās maksājama nodeva 
saskaņā ar Jaunpils novada Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par 

pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”.  
 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu regulējums attieksies uz personām, kas vēlas 

izvietot reklāmas  novada administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā pie 
Izpilddirektora. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām Nav attiecināms. 

 

 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                          L.Gintere 

       
 
 
 
 
 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=252464
http://likumi.lv/doc.php?id=252464
http://likumi.lv/doc.php?id=252464


 
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. 81 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,12.p.                                                            

 
 

Par Nolikumu Nr. 6  „Par  Jaunpils novada Domes  apbalvojumiem” 

 

       Saskaņā ar   Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra 
noteikumu Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 2.punktu, likuma 

"Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu, NOLEMJ: 
 1. Apstiprināt   Nolikumu Nr. 6 „Par  Jaunpils novada Domes  apbalvojumiem.” 

 2. Nolikumu  elektroniskā veidā nosūtīt Valsts heraldikas komisijai  izvērtēšanai  un atzinuma sniegšanai. 

 3. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc Valsts heraldikas  komisijas atzinuma saņemšanas. 
 4. Nolikumu  pēc stāšanās spēkā  publicēt  laikrakstā  Jaunpils Vēstis un  novada mājas lapā. 

 5. Par lēmuma izpildi atbildīga Kancelejas vadītāja Ita Lapsa. 
Pielikumā: Nolikums  uz 4 lp. un apliecinājuma raksti uz 5 lp. 

 
 

Priekšsēdētāja                                                                                                         L.Gintere  

       
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
 

 

 

 
 NOLIKUMS Nr.6 

 „PAR JAUNPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMIEM” 
Jaunpils novadā 
2014. gada 29. maijā 

 

Izdots saskaņā ar Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra 
noteikumu Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 2.punktu, likuma 
"Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Šis  Nolikums  Nr. 6 ”Par Jaunpils novada Domes  apbalvojumiem” (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka 
kārtību, kādā Jaunpils novada Dome (turpmāk tekstā – Dome) piešķir apbalvojumus. 

2. Domei ir šādi apbalvojumi: 
2.1.  GODA NOVADNIEKS; 

2.2.  GODA RAKSTS (1. pakāpes GODA RAKSTS un 2. pakāpes GODA RAKSTS); 

2.3.  ATZINĪBA; 
2.4.  PATEICĪBA. 

3. Katru apbalvojumu reģistrē attiecīgajā apbalvojumu reģistrā, norādot apbalvotās fiziskās personas 
vārdu, uzvārdu, adresi,  biedrības, kolektīva vai juridiskās personas  nosaukumu,   juridisko adresi, 

apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un datumu. 
4. Visu Domes apbalvojumu  apliecinājuma rakstus rotā Jaunpils novada ģerbonis, apliecinājuma raksti 

tiek sagatavoti sietspiedē.  ( apraksts pielikumā) .  

5. Domes apbalvojumu  atribūtikas  izgatavošanu un apbalvošanas pasākumu finansē no Domes  kārtējā 
gada budžeta. 

6. Izvērtējot iesniegtos pretendentus, Dome var lemt par  apbalvojuma  nominācijas maiņu  vai  
apbalvojuma  nepiešķiršanu.  

7. Ja pieteikums par apbalvojuma piešķiršanu  noraida, par to rakstiski paziņo apbalvojuma ierosinātājam. 

8. Domes   apbalvojumus pasniedz Domes priekšsēdētājs vai cita persona tā uzdevumā. 
9. Apbalvojuma  piešķiršana nerada apbalvotajiem priekšrocības. 

10. Apbalvošanai izvirzītā persona var atteikties  no Domes apbalvojuma,  iesniedzot rakstveida 
iesniegumu.  Par atteikšanos no apbalvojuma attiecīgajā apbalvojumu reģistrā  izdara ierakstu. 

11. Apbalvošanai kandidatūras neizvirza pēc personu nāves. Ja apbalvotais miris laikā pēc apbalvojuma 
piešķiršanas līdz tā pasniegšanas dienai, apbalvojumu pasniedz attiecīgās personas piederīgajiem. 

 

II. Apbalvojuma „GODA NOVADNIEKS” piešķiršanas kārtība 
12. Apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS" ir augstākais    Domes apbalvojums, kuru piešķir pēc 

nepieciešamības 
13. Apbalvojuma „GODA NOVADNIEKS” mērķis ir apzināt, godināt un iemūžināt  personas vārdu Jaunpils 

novada vēsturē. 

14. Apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS” piešķir  : 
14.1. par mūža ieguldījumu Jaunpils novada attīstībā, kultūras, izglītības, sporta, veselības, 

sabiedriskajā  jomā   un saimnieciskajās nozarēs u.tml. ; 
14.2. par profesionālu darbību un sasniegumiem valsts un starptautiskā mērogā ; 

14.3.  par ilgtermiņa sadarbību, labdarību  un   ieguldījumu Jaunpils novada attīstībā. 

15. Pretendentus, apbalvojuma "GODA NOVADNIEKS” piešķiršanai,  izvirza Domes priekšsēdētāja ,Domes 
deputāti, Domes komitejas ,  pašvaldības iestāžu vadītāji,  juridiskās personas un  biedrības, kuru juridiskā 

vai pastāvīgās darbības vietas adrese ir Jaunpils novads.   
16. Pieteikumā par apbalvojuma "GODA NOVADNIEKS” piešķiršanu norāda: 

16.1. izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta; 
16.2. apbalvojuma nomināciju „GODA NOVADNIEKS”; 

 



16.3. kandidāta sasniegumu   aprakstu, par kuriem ierosināts piešķirt apbalvojumu; 

        16.4. informācija par kandidāta pieteicēju.  

17. Pieteikumu  iesniedz Domē, „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads vai sūta  uz e-
pastu pasvaldiba@jaunpils.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu) līdz tekošā gada 15. oktobrim.  

18. Pieteikumus apbalvojumam „GODA NOVADNIEKS”  izvērtē, saskaņā ar  Nolikuma 14. punktā 
minētajiem kritērijiem un apstiprina Dome. Domes lēmumā  norāda personas vārdu, uzvārdu, darba vietu vai 

nodarbošanās veidu un  pamatojumu, par ko tiek piešķirts apbalvojums. 

19. Apbalvojuma  „GODA NOVADNIEKS "  atribūts ir  apliecinājuma raksts   „GODA NOVADNIEKS”   
( pielikumā), kuru paraksta Domes priekšsēdētājs un  naudas  balva EUR 100,00.    

20. Apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS”  personai piešķir tikai vienu reizi. 
21. Apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS” pašvaldības iedzīvotājiem pasniedz pasākumā par godu LR 

Latvijas  Valsts proklamēšanas gadadienā. 

22. Apbalvojums "GODA NOVADNIEKS" citām  personām, kuras nav deklarētas Jaunpils novadā, var 
pasniegt speciāli rīkotā pasākumā vai Domes priekšsēdētāja svinīgā pieņemšanā. Šajā gadījumā naudas 

balvu nepasniedz. 
 

IV. Apbalvojuma   „GODA RAKSTS ” piešķiršanas kārtība 
23. Apbalvojuma  „GODA RAKSTS ” mērķis ir  izteikt atzinību fiziskām, juridiskām personām, biedrībām, kolektīviem un 

ģimenēm  par   īpašiem  ieguldījumiem.  

24. Apbalvojumam  „GODA RAKSTS” ir  divas  pakāpes:  1.  pakāpes „GODA RAKSTS” un 2. pakāpes 
„GODA RAKSTS”. 

 
25. Apbalvojumu 1. pakāpes „GODA RAKSTS" piešķir: 

25.1. par augstiem  un ilggadīgiem sasniegumiem  un ieguldījumiem kultūrā, izglītībā, sportā, veselības 

aizsardzībā, labdarībā,  sociālajā, sabiedriskajā  un   saimnieciskajā  darbā u.tml.;  
25.2. par pozitīva novada tēla veidošanu un novada  vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā 

mērogā; 
25.3. par nozīmīgu finansiālu un praktisku  atbalstu novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē; 

        25.4. par  varonīgu rīcību  ekstremālās  situācijās, glābjot līdzpilsoņu dzīvības vai lielas materiālās 
vērtības. 

 

26. Apbalvojums 2. pakāpes „GODA RAKSTS" piešķir  par: 
26.1. par sasniegumiem attiecīgajā  nozarē;  

               26.2. par priekšzīmīgu un  profesionālu amata pienākumu veikšanu;  
   26.3. par  aktivitāti sabiedriskajā dzīvē. 
 

27. Pretendentus apbalvojumam  1. un 2. pakāpes  „GODA RAKSTS  " izvirza Domes priekšsēdētāja, 
izpilddirektors, Pašvaldības domes deputāti, Pašvaldības  komitejas , pašvaldības iestāžu vadītāji,  juridiskās 

personas, biedrības,  kuru juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas adrese ir Jaunpils novads , kā arī fizisku 
personu grupa (ne mazāk kā 10 ( desmit) pašvaldības teritorijā deklarētās personas). 

28. Ar Apbalvojumu  1. un 2. pakāpes  „GODA RAKSTS”   gadā apbalvo ne vairāk kā 10 personas gadā.  

29. Paziņojumu par kandidātu pieteikšanu izsludina laikrakstā „Jaunpils Vēstis”  un novada  mājas lapā 
www.jaunpils .lv. 

30. Pieteikumā par apbalvojuma piešķiršanu jānorāda:  
30.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, darbavieta un ieņemamais amats vai citas ziņas, kas  

identificē šo personu; 
30.2. ģimenes locekļu vārds , uzvārds, adrese ; 

30.3. juridiskās personas nosaukums, adrese,  vadītāja vārds un uzvārds; 

30.4. kolektīva , biedrības nosaukums,  vadītāja vārds un uzvārds; 
   30.5.  apraksts - motivēts pamatojums apbalvošanai; 

   30.6. informācija par kandidāta  pieteicēju ( pieteicējiem). 
31. Pieteikumus iesniedz Domei vai sūta pa pastu  Jaunpils novada Domei, „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils 

pagasts Jaunpils novads vai sūta  uz e-pastu pasvaldiba@jaunpils.lv ( parakstītu ar elektronisko parakstu) 

līdz tekošā gada 15. oktobrim.   
32.  Par attiecīgās  pakāpes GODA RAKSTA piešķiršanu, lemj Dome, pamatojoties uz pieteikumiem un  

Nolikuma 25. un 26. punktu nosacījumiem. 
33. Domes lēmumā  norāda informāciju, kura identificē apbalvojamo un pamatojumu, par ko tiek piešķirts 

attiecīgās pakāpes apbalvojums. 
34. Apbalvojuma   „GODA RAKSTS”  atribūti ir: 

mailto:pasvaldiba@jaunpils.lv
http://www.jaunpils/
mailto:pasvaldiba@jaunpils.lv


 34.1.   apliecinājuma raksts „1. pakāpes GODA RAKSTS” , (pielikumā)  kuru paraksta Domes 

priekšsēdētājs  un  naudas balva EUR 80,00 ( astoņdesmit euro); 

 34.2. apliecinājuma raksts „2. pakāpes ” „GODA RAKSTS”,   (pielikumā)  , kuru paraksta Domes 
priekšsēdētājs  un  naudas balva EUR 60,00 ( sešdesmit euro). 

35. Apbalvojumu „GODA RAKSTS ” pasniedz LR Latvijas  Valsts proklamēšanas gadadienas pasākumā. 
Apbalvojumu  „GODA RAKSTS ” var piešķirt atkārtoti , ne ātrāk kā pēc  10 gadiem. 
 

 
IV. Apbalvojuma „ATZINĪBA” piešķiršanas kārtība  

36. Apbalvojuma „ATZINĪBA” mērķis ir izteikt atzinību  fiziskām personām, ģimenēm,  biedrībām, 
kolektīviem un juridiskām personām: 

 36.1. pašvaldības rīkoto konkursu ( piem. „Skaista mana sēta”  u. c. ), sacensību  u.tml. laureātiem , 

saskaņā ar attiecīgo konkursu  nolikumiem, kurus apstiprina Dome.  
         36.2. Par sasniegumiem darba  jubilejās u.tml. par, kuriem netiek piešķirti citi Domes apbalvojumi. 

 36.3. Par konkrētu uzdevumu kvalitatīvu izpildi, pozitīvu attieksmi un ieinteresētību. 
37.   Apakšpunktā 36.1.  minēto apbalvojumu, saskaņā ar attiecīgā pasākuma nolikumu izvērtē 

vērtēšanas komisija un  laureātu sarakstus  apstiprina Dome. 
38. Apakšpunktos 36.2. un 36.3  minēto apbalvojumu piešķiršanu ierosina  Domes priekšsēdētājs, 

izpilddirektors, Domes iestāžu un struktūrvienību  vadītāji. Apbalvojumu piešķir  uz   Domes priekšsēdētāja 

rīkojuma pamata. 
39. Apbalvojumu „ATZINĪBA”   atribūts ir apliecinājuma raksts” ATZINĪBA” , ( pielikumā), kuru paraksta 

Domes priekšsēdētājs.  
 40. Kopā ar apliecinājuma rakstu  „ATZINĪBA” var pasniegt  balvu, saskaņā ar Domes priekšsēdētāja 

rīkojumu.  

41. Apbalvojumu „ATZINĪBA” personām var pasniegt speciāli rīkotā pasākumā vai Domes priekšsēdētāja 
svinīgā pieņemšanā. 

42. Apbalvojumu „ATZINĪBA”   var piešķirt atkārtoti. 
 

V. Apbalvojuma „PATEICĪBA” piešķiršanas kārtība 
43. Apbalvojums „PATEICĪBA” ir Domes  apbalvojums, lai izteiktu pateicību fiziskai, juridiskai personai, 

kolektīvam, biedrībai , ģimenēm  par:  

43.1. godprātīgu darbu, aktivitāti un brīvprātīgo darbu; 
43.2. aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos pasākumos;  

43.3. atbalstu un sadarbību ar Domi.  
44. Pieteikumu apbalvojuma piešķiršanai  ierosina  Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, Domes iestāžu 

un struktūrvienību vadītāji. 

45. Apbalvojumu „PATEICĪBA” piešķir pamatojoties uz Domes priekšsēdētāja rīkojumu. 
46. Apbalvojumu „PATEICĪBA”   atribūts ir  apliecinājuma raksts „PATEICĪBA”,   (pielikumā), kuru  

paraksta Domes priekšsēdētājs.   
47. Kopā ar apliecinājuma rakstu  „PATEICĪBA” var  pasniegt balvu, saskaņā ar Domes priekšsēdētāja 

rīkojumu. 

48. Apbalvojumu „PATEICĪBA”   personām var pasniegt speciāli rīkotā pasākumā vai Domes 
priekšsēdētāja svinīgā pieņemšanā. 

49. Apbalvojumu „PATEICĪBA”  var piešķirt atkārtoti. 
 

VI. Noslēguma jautājumi 
50 .Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc  Valsts heraldikas komisijas atzinuma saņemšanas. 

51. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā , spēku zaudē 2010. gada 29. septembra Noteikumi Nr. 5 „Par Jaunpils 

novada domes apbalvojumiem.” 
52.Nolikums  publicējams Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv un Jaunpils novada laikrakstā 

„Jaunpils Vēstis”. 
 
 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 



PIELIKUMS  

Nolikumam   Nr. 6  

”Par Jaunpils novada Domes  apbalvojumiem”   
 
 

Apbalvojumu apliecinājumu rakstus rotā Jaunpils novada ģerbonis. 

 

 
 

Purpura laukā sudraba mūris ar konisku jumtu, galeriju un kupolu, starp divām tādām pašām  atslēgām, kas 

vērstas pret vidu. Vairoga pēda vairodziņš: zilā laukā sudraba sija, tai uzlikti trīs sarkani pāļi 
* karmīnsarkanā - PANTONE 201C, * zilā - PANTONE 286C. * sarkanā - PANTONE 186C, 

* sudraba - PANTONE 877C, * melnā - PANTONE Black 
 

 

Apliecinājumu rakstu sagataves  drukātas sietspiedē.  
Ar konfigrievu  Apliecinājuma rakstu perimetrs un ģerbonis.   

 
 

Priekšsēdētāja                                                                                                             L.Gintere 
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LĒMUMS Nr. 82 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,13.p.                                                            

 
 

Par finansiālo atbalstu  politiski represēto  personu  salidojuma organizēšanai 

 

Novada dome 05.05.2014.   saņēma Biedrības  „Latvijas politiski represēto apvienība”   vēstuli, reģ. 
Nr. 5-33/410, ar lūgumu  finansiāli atbalstīt novada teritorijā dzīvojošo politiski   represēto personu 

piedalīšanos  represēto personu  salidojumā Ikšķilē š. g. 16. augustā  . Dalības maksa EUR 70,00 un ceļa 
izdevumi. 

Pamatojoties uz „Latvijas politiski represēto apvienība”   vēstuli, reģ. Nr. 5-33/410,NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Jaunpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu    līdzdalību Latvijas  politiski 
represēto personu salidojumā š.g.  16. augustā Ikšķilē. 

2.  Finansējumu transporta izdevumiem  un dalības  maksu  EUR 70,00 ( septiņdesmit euro) apmērā   
apmaksāt  no pašvaldības  budžeta līdzekļiem ar nosacījumu , ja  Jaunpils novadā dzīvojošās represētās 

personas   salidojumu  š. g. 17. augustā Ikšķilē apmeklē klātienē.  
 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 

             
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmums nosūtīt Biedrības  „Latvijas politiski represēto apvienība”  un novada  represēto apvienībai  
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LĒMUMS Nr. 83 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,14.p.                                                            

 
 

 Par gājēju celiņa posma seguma rekonstrukciju Pils ielā 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2) punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, NOLEMJ:  

1. Veikt gājēju celiņa, gar Pils ielu 110 metru garā posmā, seguma rekonstrukciju ( asfalta klājumu  
nomainot  ar  bruģi). 

2.  Gājēju celiņa posma seguma rekonstrukcijai nepieciešamo finansējumu  līdz EUR 9600,00 ( deviņi 

tūkstoši seši simti euro) apmērā segt no speciālā budžeta līdzekļiem ( no valsts  mērķdotācijas autoceļu 
uzturēšanai). 

       3.  Par lēmuma izpildi atbildīgs  izpilddirektors P. Baranovskis. 
 

Pielikumā : 
     Pielikums Nr. 1 Ceļu uzturēšanas budžeta izlietojums 

     Pielikums Nr. 2 Celiņa rekonstrukcijas tāme 

 
 

Priekšsēdētāja                                                                                                               L.Gintere
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu iesniegt izpilddirektoram, Finanšu un  grāmatvedības nodaļai 

 



PIELIKUMS Nr. 1  

Lēmumam Nr. 83 

 
 

Par  ceļu uzturēšanas budžetu 
 

Ceļu uzturēšanas specbudžetā uz 29.05.2014.  uzkrāti EUR 34125,00  

Kopš gada sākuma ir ieguldīti EUR 5925,77 ikdienas ceļu uzturēšanai t.sk.: 
1. Izbūvēta caurteka Viesatu centrā Līvānu ielā  EUR 755.04, darbus veica SIA “Levestes dārzs” ( 8% 

no plānotā) 

2. Ceļu un ielu greiderēšanai EUR 4772.21 ( 34% no plānotā t.sk.alga un soc.nod EUR 1325.54, 

degviela EUR 3422,95) 

3. Rezerves daļas greiderim EUR 398.52 (23% no plānotā)  

Pateicoties bezsniega ziemai ietaupījums uz sniega tīrīšanu ir ~ EUR 6000,- apmērā, kā arī pašreizējā 
situācija liecina par to, ka no grantēšanai un greiderēšanai atvēlētajiem līdzekļiem var paņemt pietrūkstošos 

~EUR 3500,-, kas dod reālu iespēju nomainīt sabrukušo asfaltbetona segumu gājēju ielas 110 m posmā gar 
Pils ielu.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



PIELIKUMS Nr. 2  

Lēmumam Nr. 83 
 

Celiņa rekonstrukcijas tāme 
Tāme           

            

Būves nosaukums:Gājēju celiņš           

Objekta nosaukums:Gājēju celiņš Jaunpils pagasta centrā        

Objekta adrese:Jaunpils           

Pasūtītājs:Jaunpils dome           

Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz darbu izpildes  tehniskajām specifikācijām                          

        Kopējās izmaksas 9582,67 

Nr
.p.
k. 

Darba nosaukums Mērvien
ība 

Daudzu
ms 

vienības izmaksas apjoma izmaksas  

    darba 
alga 

(euro) 

materiāli 
(euro) 

mehānismi un 
transports (euro) 

kopā 
(euro) 

darba alga 
(euro) 

materiāli 
(euro) 

mehānis
mi (euro) 

summa 
(euro) 

 Laukuma bruģēšana           

1. Augsnes kārtas (40 cm) noņemšana m3 115,00 0,30  4,00 4,30 34,50 0,00 460,00 494,50 

2. Augsnes kārtas aizvešana uz atbērtni, 2 km m3 70,00 0,20  3,00 3,20 14,00 0,00 210,00 224,00 

3. Drenējošās smilts kārtas izbūve (18cm) ar 
blietēšanu 

m2 227,50 0,32  1,13 1,45 72,80 0,00 257,08 329,88 

  - smilts ar piegādi,  m3 55,00  4,50  4,50 0,00 247,50 0,00 247,50 

4. Betona apmaļu uzstādīšana uz betona pamata, 
izmantojot jaunas apmales 

m  227,00 2,50  0,20 2,70 567,50 0,00 45,40 612,90 

  - betona apmale (100x20x8 cm) ar piegādi m  227,00  1,80 0,16 1,96 0,00 408,60 36,32 444,92 

  - betons B 7,5 m3 5,50  70,00 30,00 100,00 0,00 385,00 165,00 550,00 

5. 12 cm šķembu (fr. 20-40) kārtas izbūve ar 
blietēšanu 

m2 227,50 0,32 0,00 1,20 1,52 72,80 0,00 273,00 345,80 

  - šķembas ar piegādi 60 km m3 36,00  9,00 10,00 19,00 0,00 324,00 360,00 684,00 

6. Skalotas grants kārtas izbūve (5 cm) ar 
blietēšanu  

m2 227,50 0,30  0,10 0,40 68,25 0,00 22,75 91,00 

  - smilts ar piegādi, 60 km m3 19,00  5,02 12,65 17,67 0,00 95,38 240,35 335,73 

7. Betona bruģa seguma izbūve m2 227,50 3,00  0,40 3,40 682,50 0,00 91,00 773,50 

  - bruģis Prizma 6 (100x200x60mm), pelēks ar 
piegādi 

m2 227,50  6,30 0,54 6,84 0,00 1433,25 122,85 1556,10 



8. Skalotas smilts iestrāde šuvēm m2 227,50 0,15  0,05 0,20 34,13 0,00 11,38 45,50 

  - skalota smilts ar piegādi, 50 km m3 2,00  5,02 12,65 17,67 0,00 10,04 25,30 35,34 

9. Pieguļošās teritorijas planēšana un 
izlīdzināšana ar atvestu augsnes kārtu 10 cm, 
zāliena sēja. 

m3 30,00 0,20  3,00 3,20 6,00 0,00 90,00 96,00 

10. Betona ceļa apmales aizbēršana ar atvestu 
smilšainu grunti 

m3          

Kopā  gab. 2,00     1552,48 2903,77 2410,42 6866,67 

Tiešās izmaksas kopā           6866,67 

Virsizdevumi, 5%           343,33 

t.sk. darba aizsardzība           34,33 

Plānotā peļņa, 5%           343,33 

Darba devēja sociālais nodoklis, 23,59%           366,23 

Kopā, bez PVN           7919,56 

PVN, 21%           1663,11 

Kopā, ar PVN           9582,67 
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LĒMUMS Nr. 84 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,15.p.                                                            

 
 

 Par dzīvojamās mājas ”Zālītes” privatizācijas uzsākšanu 

 

Jaunpils novada dome 2014.gada 7.maijā saņēma [..] iesniegumu ar lūgumu pārdot dzīvokli četru 
dzīvokļu mājā „Zālītes” dzīvokli Nr.3., Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kuru viņa ģimene apdzīvo un izīrē 

no Jaunpils novada domes. 
  Nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu māja „Zālītes” kopā ar zemi reģistrēta zemesgrāmatā uz 

Jaunpils novada pašvaldības vārda 2000. gada 28.martā, folija Nr. 330. Mājā atrodas četri dzīvokļi, tie NĪVKR 

informācijas sistēmā nav reģistrēti. 
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” 8 prim panta otro daļu „lēmumu par 
pašvaldības dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņem pašvaldības dome” , NOLEMJ: 

1. Uzsākt Jaunpils novada pašvaldībai piederošas četrdzīvokļu dzīvojamās mājas „Zālītes” mājas 

privatizāciju, īpašuma kadastra apzīmējums 90560080206. 
2. Atbildīgo par privatizācijas procesa secības ievērošanu nozīmēt Z.Mielavu un 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 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu  iesniegt izpilddirektoram, juridisko pakalpojumu sniedzējam, nekustamā īpašuma speciālistam  
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LĒMUMS Nr. 85 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,16.p.                                                            

 
 

Par smilts atradnes „Miltiņkalns” derīgo izrakteņu ieguves atļaujas anulēšanu 

 

 
Pamatojoties uz 29.04.2014. LVM Nekustamie īpašumi vēstuli , reģ. Nr. 3-12/367 un saskaņā ar 

25.02.1014. aktu par derīgo izrakteņu ieguves vietas „Miltiņkalns” rekultivāciju , NOLEMJ: 
Anulēt  Jaunpils pagasta padomes 2008. gada 15. septembrī AS „Latvijas valsts meži” izsniegto  bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 3-11/364 derīgo izrakteņu (smilts) atradnei „Miltiņkalns”.   

 
 

Priekšsēdētāja                                                                                                               L.Gintere
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu iesniegt LVM Nekustamie īpašumi 
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LĒMUMS Nr. 86 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,17.p.                                                            

 
 

Par nekustamā īpašuma „Galiņi” sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu 

 

 
Jaunpils novada dome 2014.gada 7.maijā saņēma īpašnieces [..] Jaunpils novads, LV-3142, 

iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-11/380, par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Galiņi”, [..], 
kopējā platība 12,7 ha, īpašums sastāv no 3 zemes gabaliem. Atdalāmo zemes gabalu [..], platība 8,6 ha un 

[..] 3,4 ha. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns. Uz atdalāmajiem zemes gabaliem neatrodas būves.  

Saskaņā ar [..] iesniegumu Nr.3-11/380, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo 
daļu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.un 15.pantu, 

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

noteikumu Nr.496. „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16. un 35. punktiem,  NOLEMJ:         

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Galiņi”, īpašuma [..], zemes gabalu [..] 8,6 ha platībā. 

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Aļņi”, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, saglabāt esošo 
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  NĪLM kods 0101. 

2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Galiņi”, īpašuma [..], zemes gabalu ar zemes [..]  3,4 ha 
platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Mazgaliņi”, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, 

saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  

NĪLM kods 0101. 
3. Pēc sadalīšanas īpašums „Galiņi” Viesatu pagastā sastāv no vienas zemes vienības. Īpašumam 

saglabāt esošo nosaukumu „Galiņi”, saglabāt esošos zemes lietošanas mērķi un esošo adresi. 
 
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 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu iesniegt VZD, nekustamā īpašuma speciālistei, nodokļu inspektorei  un L.Jansonei 
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LĒMUMS Nr. 87 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,18.p.                                                            

 
 

  Par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas 

 

Jaunpils novada dome 2014.gada 14.maijā saņēma sertificēta mērnieka Ilmāra Kaulakāna 
iesniegumu, iesnieguma reģistrācijas Nr.3-12/402, par platības precizēšanu pēc zemes vienības kadastrālās 

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

kadastra apzīmējumu 90560060187, nosaukumu „Māja Pļavnieki”, atrodas Jaunpils pagastā, Jaunpils 

novadā, īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, zemes gabals tiek pirmreizēji uzmērīts. Uz zemes gabala 
atrodas daudzdzīvokļu māja, kurā dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un 

zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Ar Jaunpils novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmumu „Par zemes 
vienības sadali un jauna īpašuma izveidošanu” NĪVKR informācijas sistēmā reģistrēta zeme ar nosaukumu 

„Māja Pļavnieki” 1,1 ha platībā. Pēc robežu instrumentālās uzmērīšanas dabā zemes gabala platība ir 0,18 
ha, tā pārsniedz MK noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.2.1. punktā 

noteikto pieļaujamo platību atšķirību. Lai varētu noformēt mērniecības lietu, nepieciešams precizēt platību. 

Visi īpašumi, ar kuriem robežojas minētais zemes gabals, ir uzmērīti un reģistrēti zemesgrāmatā, pašvaldības 
ceļa robeža nodalīta un instrumentāli uzmērīta.  

           Saskaņā ar sertificēta mērnieka Ilmāra Kaulakāna iesniegumu, LR MK 2012.gada 10.aprīļa 
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 5.1, 8.2, 47. 

punktu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, NOLEMJ:  

Precizēt zemes platību Jaunpils novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā „Māja Pļavnieki”, 
īpašuma zemes kadastra Nr.90560060188,  zemes vienības kadastra apzīmējums 90560060187, platību uz 

0,18 ha pēc robežu instrumentālās uzmērīšanas dabā. 
 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-
3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                              L.Gintere 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lēmumu iesnigt VZD, nekustamā īpašuma speciālistei, nodokļu inspektorei,  un sertificētam mērniekam I.Kaulakānam 
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LĒMUMS Nr. 88 
Jaunpils novadā 

 
2014.gada  29. maijā                                                                 Nr.5,19.p.                                                            

 
 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no P. H. 

 

Ierobežotas pieejamības 

 


