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SĒDES PROTOKOLS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā  

2016.gada  29. septembrī                                                                          Nr.8 
                                                           

 

SĒDE SASAUKTA: 2016.gada  29.septembrī plkst. 9.00 
SĒDI SĀK: 2016.gada  29.septembrī    plkst. 9.00 
SĒDI VADA: Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 
Deputāti: Ligita Gintere, Raivis Pranis,  Kaspars Leimanis, Jānis Krūmiņš, Ēriks 
Strautiņš, Guntis Nikolajevs 
Darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenā grāmatvede Anta Skuja, 
juridisko jautājumu konsultants Juris Valters, nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja 
Zinta Mielava, Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, jurista palīgs  Dzidra Krastiņa, 
sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba Rasa,  
žurnāliste : Liene Trēde, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Andris Krūmiņš 
SĒDI PROTOKOLĒ: Dita Ellere 
NEPIEDALĀS: Dace Adiņa /komandējumā/, Velga Pavlovska /pamatdarba dēļ/, 
Jānis Krūmiņš /personisku iemeslu dēļ/, Raivo Altenburgs / personisku iemeslu dēļ/. 
DARBA KĀRTĪBĀ 
 
 Izpilddirektora informācija 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ieviņas” zemes 
vienības  sadalei . 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kakti”. 
3. Par lēmuma Nr.  130 Prot.Nr.7., 9.p 08.09.2016. “Par projektu “Meliorācijas 

sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils novada pašvaldībai piederošās 
zemēs un valdījumā esošas zemēs”” precizēšanu. 

4. Par atlīdzību privāto automašīnu  lietotājiem. 
5. Par finansējumu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils 

vidusskolas ēkā” Projekta Nr.KPFI-15.2/225 īstenošanai. 
6. Par konkursa „Skaista mana sēta” – 2016 rezultātiem. 
7. Par Jaunpils parka lapenes tehniskā projekta izstrādi 
8. Par Jaunpils novada pašvaldības īpašuma – nedzīvojamās telpas “Pirts” 

iznomāšanas noteikumi. 
9. Par atjaunošanas būvprojekta izstrādi NĪ “Lodes” .   
10. Saistošajiem noteikumiem Nr.15 /2016  „Par grozījumiem Saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 
 

Izpilddirektora informācija 

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm septembrī 
Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 

1.  Šajā mēnesī esam sagatavojuši iepirkumu Viesatu centra apgaismojuma 

izbūvei.  



 

2. Ir iepirkts grants ceļu projektētājs. 

3.  Joprojām notiek ceļu un centra laukumu topogrāfiskās uzmērīšanas darbi. 

4. Uzstādītajiem bērnu rotaļu laukumiem Viesatu birzītē un Levestes sporta 

laukumā ir novērstas nepilnības un esam parakstījuši pieņemšanas aktu. 

5. Ierakts ūdensvads Mesteru ielā, kad būs rakuma vieta sablīvējusies sakārtos 

ielas posmu līdz galam.    

6. Labiekārtošanas nodaļa darbojās labiekārtojot parku (takas), Kartavkalna 

iebrauktuvi un Sparvu kapus.  

7. Šajā periodā meklējam labāko risinājumu mājas “Lodes” atjaunošanai, lai tajā 

ierīkotu istabas sociālā dienesta klientu izvietošanai. 

8. Meklējam risinājumu jumta pārklāšanai lai pasargātu dzirnavu iekārtas no 

bojāšanās īpašumā “Jaunpils dzirnavas”.  

9. Septembra mēnesī biju komandējumā, LPIA organizētajā braucienā uz Poliju, 

lai iepazītos ar pieredzi vēsturiskā mantojuma apsaimniekošanā un 

pielāgošanu tūrisma vajadzībām. Bijām vairākos savu aktualitāti zaudējušos 

militāros objektos un vairākās lielākās un mazākās bruņinieku pilīs. Katrā 

objektā bija savi risinājumi un ceļi kā tie tiek atjaunoti un izmantoti tūrisma 

veicināšanai.  Lai iepazītos ar glābšanas dienestu darbu tika apmeklēta 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kas darbojas līdzīgi kā mūsējā. Notika arī 

tikšanās ar Pomorskas pašvaldības  pretplūdu centra darbiniekiem un kŗīzes, 

glābšanas koordinācijas centra darbiniekiem.        

 
 
1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Ieviņas” zemes vienības  sadalei 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 14.09.2016. Attīstības komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis) pret 
nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.144 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 
„Ieviņas” vienības sadalei” projektu. 
[..] 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Kakti” 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 27.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis) pret 
nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.145 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Kakti” lēmuma projektu. 

[..] 

2. Par lēmuma Nr.  130 Prot.Nr.7., 9.p 08.09.2016. “Par projektu 
“Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils novada 

pašvaldībai piederošās zemēs un valdījumā esošas zemēs”” 
precizēšanu 

V.Zīverte 
Jautājums izskatīts 14.09.2016. Attīstības komitejas sēdē. 



 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis) pret 
nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.146 „ Par lēmuma Nr.130 Prot.Nr.7, 9.p 08.09.2016. „Par 
projektu „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils novada pašvaldībai 
piederošās zemēs un valdījumā esošas zemēs”” precizēšanu”  projektu. 
 

[..] 

3. Par atlīdzību privāto automašīnu  lietotājiem 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 27.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis) pret 
nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.147 „Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem” 
projektu. 

[..] 

5. Par finansējumu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana 

Jaunpils vidusskolas ēkā” Projekta Nr.KPFI-15.2/225 īstenošanai 

 V.Zīverte  

Jautājums izskatīts 27.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis) pret 
nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.148 „ Par finansējumu projekta „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā” Projekta Nr.KPFI-15.2/225 īstenošanai” 

projektu. 

[..] 

 

6. Par konkursa „Skaista mana sēta” – 2016 rezultātiem 

Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 27.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis) pret 
nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.149 „Par konkursa „Skaista mana sēta”-2016 rezultātiem” 
projektu. 
[..] 

7. Par Jaunpils parka lapenes tehniskā projekta izstrādi 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 27.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis) pret 
nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.150 „Par Jaunpils parka lapenes tehniskā projekta izstrādi” 
projektu. 
 
[..] 

8. Jaunpils novada pašvaldības īpašuma – nedzīvojamās telpas “Pirts” 

iznomāšanas noteikumi. 

P.Baranovskis 



 

Jautājums izskatīts 27.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis) pret 
nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.150 „Jaunpils novada pašvaldības īpašuma- nedzīvojamās 
telpas „Pirts” iznomāšanas noteikumi” projektu. 
[..] 

9. Par atjaunošanas būvprojekta izstrādi NĪ “Lodes” 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 27.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis) pret 
nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.151 „Par atjaunošanas būvprojekta izstrādi NĪ 
„Lodes”projektu. 
 

[..] 
 

10. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.15 /2016  „Par grozījumiem 
Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības 

budžetu 2016.gadam” 

A.Skuja 
Jautājums izskatīts 27.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis) pret 
nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.152 „Par „Saistošajiem noteikumiem Nr.15 /2016  „Par 
grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 
2016.gadam”” projektu. 
[..] 

 

L.Gintere informē, ka darba kārtības jautājumi izskatīti. 
Sēdi beidz plkst. 09.50 
Paraksti  
Sēdi vadīja L.Gintere 
Sēdi protokolēja D.Ellere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 29.septembrī 

Nr.144 
Protokola Nr.8, 1.p. 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Ieviņas” zemes vienības  sadalei 

 
Jaunpils novada dome 2016.gada 14.septembrī saņēma īpašnieka Andra Škapara, dzīvojoša 

„Ieviņās”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, reģistrācijas Nr. 3-7/680, par 
zemes gabala atdalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar iezīmētām sadales 
robežām, atdalāmā zemes gabala platība aptuveni 30,0 ha. Uz atdalāmā zemes 
gabala neatrodas ēkas. 
  Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sadalāmā 
zemes vienība ar zemes kadastra apzīmējumu 90560040005 saskaņā 30.01.2013. 
Saistošiem noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”,  
likuma LR Zemes ierīcības likums 8.panta pirmās daļas 3.punktu un Kadastra likuma 
19.panta pirmo punktu, MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288. 9.2 punktu ir sadalāma 
un uzmērāma tikai pēc zemes ierīcības projekta zemes vienības sadalei 
izgatavošanas. NOLEMJ : 

1. Atļaut Andrim Škaparam izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ieviņas”, 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9056 004 0005 un platību 33,1 ha sadalīšanai divos zemes gabalos pēc klāt 
pievienota plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala platība 30,0 ha 
(aramzeme).  

    2. Zemes ierīcības projekta izstrādei noteikt šādus nosacījumus : 
2.1. zemes ierīcības projektu izstrādāt sertificētai fiziskai vai juridiskai personai; 
2.2. zemes ierīcības projektu izstrādāt uz esošā zemes robežu plāna pamata; 
2.3. abiem zemes gabaliem nodrošināt piebraucamos ceļus; 
2.4. zemes ierīcības projektā saglabāt esošos zemes lietošanas tiesību 
apgrūtinājumus un precizēt jaunos apgrūtinājumus; 
2.5. zemes ierīcības projektu saskaņot Jaunpils novada būvvaldē.  
 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā 
Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 

Priekšsēdētāja     L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 29.septembrī 

Nr.145 
Protokola Nr.8, 2.p. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Kakti” 

 

2016.gada 26.maijā Jaunpils novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.84 „Par 

zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Kakti” zemes vienības sadalei”. 

Jaunpils novada Dome 2016.gada 21.septembrī saņēma SIA „Delta kompānija” 

iesniegumu, reģistrācijas nr.3-8/699, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumam 

pievienoti zemes ierīcības projekta divi eksemplāri. 

Izskatot zemes ierīcības projektu, Dome konstatēja : 

 Zemes ierīcības projektu izgatavojusi sertificēta juridiska persona SIA „Delta 

kompānija”, sert. Nr.BA-255, Vineta Salmane, derīgs līdz 28.12.2020., Zemes 

ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada būvvaldē 21.09.2016., izpildīti visi 

Jaunpils novada Domes apstiprinātie projektēšanas nosacījumi. 

4. Saskaņā ar minēto iesniegumu, LR MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288. 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8 punktu, Kadastra likuma 19.un 

20.pantu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 

„Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2014. gadam Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Administratīvā procesa likuma 55. panta 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 35.punktu, NOLEMJ : 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kakti”, Viesatu pagasts, Jaunpils 

novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90900020100 zemes vienības 

sadales projektu. 

 Zemes gabals 20,02 ha tiek sadalīts divos zemes gabalos :  

    1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 9,7 ha platībā piešķirt jaunu 

nosaukumu „Ķuņķurnieki”, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142, piešķirt zemes 

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

NĪLM kods 0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 90900020403 

un jaunu īpašuma kadastra numuru, NĪVKRIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura 

sastāvā ir viena zemes vienība (Nr.2). Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 



 

1.2 Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 10,5 ha platībā saglabāt esošo īpašuma 

nosaukumu „Kakti”, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142, piešķirt jaunu 

kadastra apzīmējumu 90900020402, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Uz zemes vienības 

neatrodas ēkas. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus abām zemes vienībām. 

3. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību 

platības var tikt precizētas. 

 

Priekšsēdētāja  L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 29.septembrī 

Nr.146 
Protokola Nr.8, 3.p. 

 

Par lēmuma Nr.  130 Prot.Nr.7., 9.p 08.09.2016. “Par projektu 
“Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils novada 

pašvaldībai piederošās zemēs un valdījumā esošas zemēs”” 
precizēšanu 

 

Saskaņā ar MK 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.600 "Kārtība, kādā 

piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā 

pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" punktu 

32. nosacījumiem, ka atbalsta pretendents ir pašvaldība (arī pašvaldības 

kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un 

hidrotehnisko būvju pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē un 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu 

lauksaimniecības vai meža zemē un punkta57.6. nosacījumiem  - šo noteikumu 

32.1.3. apakšpunktā minētie pretendenti – pašvaldības iesniedz domes lēmuma 

kopiju par piedalīšanos projektā un visu ar projektu īstenošanu saistīto saistību 

uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avotus); 

NOLEMJ: 

1. Izslēgt no  lēmuma Nr.  130 Prot.Nr.7., 9.p 08.09.2016. “Par projektu 

“Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils novada 

pašvaldībai piederošās zemēs un valdījumā esošas zemēs”” 

sekojošus punktus: 

a. “Tērces”, kad.Nr.90560070101; 

b. “Zītari”, kad.Nr.90560080265; 

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte. 

Priekšsēdētāja L.Gintere 

  

http://likumi.lv/ta/id/269868-kartiba-kada-pieskir-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalstu-atklatu-projektu-konkursu-veida-pasakumam-ieguldijumi-materialajos
http://likumi.lv/ta/id/269868-kartiba-kada-pieskir-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalstu-atklatu-projektu-konkursu-veida-pasakumam-ieguldijumi-materialajos
http://likumi.lv/ta/id/269868-kartiba-kada-pieskir-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalstu-atklatu-projektu-konkursu-veida-pasakumam-ieguldijumi-materialajos
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 29.septembrī 

Nr.147 
Protokola Nr.8, 4.p. 

 

Par atlīdzību privāto automašīnu  lietotājiem 

 

Darbinieks Amats Degvielas  norma  
mēnesī/ litri          

Santa Laurinoviča P/A vidējās paaudzes deju 

kolektīva vadītāja 
40 

Inga Kalviņa P/A Viesatu kultūras nama vadītāja 

p.i. 
15 

Sakarā ar to, ka ir izbeigtas darba attiecības ar vidējās paaudzes deju kolektīva 

vadītāju Paulu Laurinoviču un noslēgts darba līgums ar Santu Laurinoviču, ir 

nepieciešams noslēgt patapinājuma līgumu ar jauno darbinieci. Savukārt Inga Kalviņa 

aizvieto Agitu Rulli bērna kopšanas atvaļinājuma laikā. 

NOLEMJ: 

1. Izpilddirektoram P.Baranovskim noslēgt patapinājuma līgumu ar S. 

Laurinoviču un I. Kalviņu  sakarā ar personīgo automašīnu lietošanu darba 

vajadzībām.   

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai  kontrolēt degvielas patēriņa normas. 

3. Lēmums ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai. 

 

Priekšsēdētāja L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 29.septembrī 

Nr.148 
Protokola Nr.8, 5.p. 

 

Par finansējumu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils 

vidusskolas ēkā” Projekta Nr.KPFI-15.2/225 īstenošanai 

 

Pamatojums - 2013.gadā Jaunpils novada dome noslēdza trīspusējo līgumu ar 
VARAM un LVIF par projekta realizāciju “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils 
vidusskolas ēkā”. Projekts realizēts un nodots ekspluatācijā 16.06.2014. Šī gada 
22.februārī Jaunpils novada dome iesniedza LVIF monitoringa pārskatu par pilnu 
gadu (01.01.2015.-31.12.2015).  

12.augustā Jaunpils novada dome saņēma vēstuli par projekta rezultātu 
pārskatu, kurā tika konstatēts, ka no projektā plānotā samazinājuma 27.7990000 
tonnām CO2/gadā ir sasniegts samazinājums 15.621 tonnas CO2/gadā. Sakarā ar to, 
ka nepieciešamie rādītāji nav sasniegti, LVIF lūdz 30 darbadienu laikā iesniegt 
darbības plānu par to, kādas darbības tiks veiktas, lai tiktu sasniegti projekta 
rezultāti. 

Jaunpils novada dome, sadarbojoties ar Jaunpils vidusskolas vadību, nolēma, 
nepieciešamās rīcības energoefektivitātes paaugstināšanai būtu: 

1) nepieciešams nodrošināt automātisko siltuma regulāciju, kas 
samazinātu ēkā esošā siltuma patēriņu un nodrošinātu temperatūras 
samazināšanu brīvdienās, (nepieciešamais finansējums – 3605.80 EUR 
ar PVN) 

2) nosiltināt projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils 
vidusskolas ēkā” tehniskajā projektā neiekļauto mansarda sienu 
nosiltināšanu apkurināmajās telpās, (nepieciešamais finansējums – 
3264.37 EUR ar PVN). 

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu projekta Nr.KPFI-15.2/225 “Energoefektivitātes 

paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā” CO2 emisijas samazināšanas 
neatbilstību novēršanas īstenošanai EUR 6870.17 EUR. 

2. Projekta īstenošanu finansēt no Jaunpils novada domes budžeta atlikuma. 
3. Par projekta izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

 

 

 

Priekšsēdētāja L.Gintere  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 29.septembrī 

Nr.149 
Protokola Nr.8, 6.p. 

 

Par konkursa „Skaista mana sēta” – 2016 rezultātiem 

 
Pamatojoties uz konkursa „Skaista mana sēta” -2016 žūrijas iesniegto informāciju,: 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt konkursa „Skaista mana sēta”-2016. gada rezultātus: 

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”: 
 
Mizgu ģimene „Valdavas”, Jaunpils pagasts – 1.vieta 
Petrovu ģimene „Jaunkupšas”, Viesatu pagasts – 2.vieta 
Nordenu ģimene” Struteles avotiņi”, Jaunpils pagasts – 3.vieta 
 
Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciematā”: 
 
Bērziņu ģimene „Kalndruvas”, Jaunpils pagasts – 1.vieta 
Zariņu ģimene „Madaras”, Jaunpils pagasts – 2.vieta 
Puriņu ģimene „Ziediņi”, Jaunpils pagasts – 3.vieta 

 
Nominācijā „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”:  

„Ezermāja”, Jaunpils pagasts – 1.vieta 
Veicināšanas balva:  

Zuicānu ģimenei, Zanei Lūsei un Aigaram Birģelim – par labiekārtotu bērnu 
rotaļlaukumu un atpūtas vietu mazdārziņā. 
Rūtai Bušmanei un Mārtiņam Krauzem „Kaijās”- par veiksmīgi iesāktu mājas 
teritorijas iekopšanu. 
2. Laureātus godināt svinīgā pasākumā š.g. 10.novembrī,  Jaunpils muzejā. 

3. Pasākuma organizēšanai nepieciešamos izdevumus segt no labiekārtošanas 

budžetā plānotajiem finanšu līdzekļiem EUR 498,00 (četri simti deviņdesmit 

astoņi euro). 

4. Dzidru Krastiņu apstiprināt par atbildīgo personu pasākuma organizēšanai. 

Priekšsēdētāja L.Gintere 
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2016.gada 29.septembrī 

Nr.150 
Protokola Nr.8, 7.p. 

 

Par Jaunpils parka lapenes tehniskā projekta izstrādi 

 
Saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2) punktā noteikto 

pašvaldības funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu, 
laukumu un citu publiskajai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, 
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 
kontrole), NOLEMJ: 

1. Uzsākt Jaunpils parka lapenes tehniskā projekta izstrādi; 

2. Finansējumu EUR 4 634.30 (četri tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro, 

30 santīmi) ar PVN 21%  apmērā piešķirt no naudas līdzekļu atlikuma 

(tāme pielikumā); 

3. Finanšu un grāmatvedības daļai veikt grozījumus Saistošajos noteikumos 

Nr. 1 “Par Jaunpils novada pašvaldības pašvaldības budžetu 2016. 

gadam”; 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Labiekārtošanas nodaļas vadītājs Gvido 

Leiburgs. 

Pielikumā: Komercpiedāvājums uz 1 lpp. 

 

Priekšsēdētāja L.Gintere 
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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 29.septembrī 
Nr.151 

Protokola Nr.8, 8.p. 
 

Jaunpils novada pašvaldības īpašuma – nedzīvojamās telpas 

“Pirts” iznomāšanas noteikumi. 
Saskaņā ar Likums „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 7.puntu, NOLEMJ: 

1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Jaunpils novada domei piederošo 
nekustamo īpašumu „Pirts”; 

2. Apstiprināt nedzīvojamās telpas „Pirts” izsoles noteikumus; 
3. Apstiprināt nedzīvojamās telpas „Pirts” nomas līguma projektu. 

 
Pielikumā: Nedzīvojamās telpas „Pirts” izsoles noteikumi  2 lpp; 

Nedzīvojamās telpas „Pirts” nomas līgums 3 lpp. 

Priekšsēdētāja  L.Gintere 
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2016. gada 29. septembrī 

APSTIPRINĀTI 

Ar Jaunpils novada domes 
2016. gada 29. septembra 

sēdes Nr.8 , lēmumu Nr.151. 
 

Jaunpils novada domes īpašuma – nedzīvojamās telpas “Pirts”, 

 „Pirts”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, nomas tiesību  
Izsoles noteikumi  

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jaunpils novada domei 

piederošā nekustamā īpašuma telpas “Pirts”, adrese: „Pirts”, Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā nomas tiesību izsole atbilstoši 2010. gada 8. jūnija LR MK 
noteikumiem Nr.515 ‘’Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, noma maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem”. 

1.2. Izsoles vieta – Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 

Jaunpils novads, LV-3145, domes sēžu zālē 
1.3. Izsoles laiks – 2016. gada 12. oktobris plkst.15.00. 

1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
1.5. Nomas maksas sākumcena – EUR 30.72 (trīsdesmit euro un 72 centi) mēnesī. 

Maksāšanas līdzeklis - EUR (euro) 100 % apmērā. 

1.6. Izsoles solis – EUR 1.00 (viens euro). 
1.7. Sludinājums par nomas tiesību izsoli publicējams internetā Jaunpils novada 

pašvaldības portālā www.jaunpils.lv 
1.8. Izsoles rezultātus apstiprina Jaunpils novada dome. 

 
2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 

2.1. Izsoles objekts - pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesības uz nekustamo 

īpašumu ar nosaukumu “Pirts”, adrese: „Pirts”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 
Kadastra numurs: 9056 008 0009. Īpašums sastāv no nedzīvojamas ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 90560080364001, telpu platība 53,9 m2, un zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 90560080364, 0,1338 ha platībā.  

2.2. Telpu lietošanas mērķis – pirts pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. 

2.3. Telpu nomas termiņš – 3 gadi. Līgums var tikt izbeigts ātrāk, ja nomnieks nepilda 
nomas līguma noteikumus. 

2.4. Nomniekam visā nomas līguma darbības laikā jānodrošina pirts pakalpojums 
publiskam apmeklējumam katru piektdienu laika posmā no plkst.14:00-16:00 

sievietēm un katru piektdienu no plkst.16:00-20:00 vīriešiem saskaņā ar pašvaldības 
noteikto centrādi pirts apmeklējumam. 

2.5. Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar 

pašvaldības pārstāvi Zintu Mielavu pa telefonu 29209173. 
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI 

Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī 
personālsabiedrība, kurai ir spēkā esošs pirtnieka sertifikāts. 

 

https://www.kadastrs.lv/properties/4900954044?options%5Borigin%5D=property


 

4. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA 

4.1. Lai piedalītos izsolē, līdz 2016. gada 12. oktobrim plkst.10.00 jāpiesakās uz objekta 
izsoli, reģistrējoties par izsoles dalībnieku un jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

4.1.1. Rakstisks apliecinājums nomāt Objektu, norādot Objekta adresi, kadastra 
numuru, platību un plānotās darbības veidu Objektā saskaņā ar šiem 

Noteikumiem. 

4.1.2. Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja (pilnvarotas personas) 
pilnvaras pārstāvēt Pretendentu izsolē pārstāvja vārdu, uzvārdu un ja ir 

personas kodu. 
4.1.3. Spēkā esoša pirtnieka sertifikāta kopija (uzrādot oriģinālu). 

 
 

5. IZSOLES NORISE 

5.1. Izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks. Ja mutiskai 
izsolei piesakās tikai viens dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas 

tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par 
izsoles sākumcenu. 

5.2. Ja uz izsoli ir ieradušies vairāki izsoles pretendenti, kuri atzīti par izsoles 

dalībniekiem, izsoles objekta nomnieka noteikšanai piemēro atklātu mutisku izsoli, ar 
augšupejošu soli, saskaņā ar šiem noteikumiem. 

5.3. Ja uz izsoli nav ieradies neviens dalībnieks, izsole nenotiek.  
5.4. Solīšana sākas no izsoles objekta nosacītās nomas cenas. 

5.5. Pārsolīšanas summa jeb izsoles solis ir EUR 1.00 (viens euro). 
5.6. Par izsoles uzvarētāju tiek atzīsts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmā objekta nomu 

nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

5.7.  Par izsoles norisi tiek sastādīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un katra 
izsoles dalībnieka nosolītā cena. 

5.8.  Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar 
savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                             L.Gintere 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 



 

PIELIKUMS Nr.1 

Pie nedzīvojamo telpu „Pirts”,  
„Pirts”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

nomas tiesību izsoles noteikumiem 
 

TELPU NOMAS LĪGUMS (projekts) 

 
 

Jaunpilī,                                                                                               2016.gada  
__._______ 

 
     Jaunpils novada dome, kuras vārdā, saskaņā ar Jaunpils novada pašvaldības 

nolikumu rīkojas priekšsēdētāja Ligita Gintere, (turpmāk tekstā – Iznomātājs), no 

vienas puses un ____________________________________________, (turpmāk 
tekstā – Nomnieks), no otras puses (abas kopā turpmāk sauktas-Puses), noslēdz telpu 

nomas līgumu (turpmāk tekstā – līgums) par sekojošo: 
1. Līguma priekšmets 

 

5.5. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā nekustamo 
īpašumu ar nosaukumu “Pirts”, adrese: „Pirts”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

Kadastra numurs: 9056 008 0009. Īpašums sastāv no nedzīvojamas ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 90560080364001, telpu platība 53,9 m2 ( turpmāk tekstā –Telpas), un 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 90560080364, 0,1338 ha platībā.   
5.6. Telpas tiek izmantotas pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem. 

5.7. Telpas Nomniekam lietošanā tiek nodotas tādā stāvoklī, kādas tās ir uz Telpu 

pieņemšanas - nodošanas brīdi.  
2.Nomnieka tiesības un pienākumi 

 
2.1. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un 

citus nepieciešamos dokumentus Iznomātajās Telpās paredzētajai darbībai. 

2.2. Nomniekam visā nomas līguma darbības laikā jānodrošina pirts pakalpojums 
publiskam apmeklējumam katru piektdienu laika posmā no plkst. 14:00-16:00 sievietēm 

un katru piektdienu no plkst. 16:00-20:00 vīriešiem saskaņā ar pašvaldības noteikto 
cenrādi pirts apmeklējumam. 

2.3. Nomnieks apņemas savlaicīgi nomaksāt nomas maksa par Telpu izmantošanu. 

2.4. Nomniekam ir pienākums saudzīgi izturēties pret ēku un tai pieguļošo teritoriju. 
2.5. Nomnieka pienākums ir izdarīt kārtējo telpu kosmētisko remontu uz sava rēķina un 

citus darbus, kas saistīti ar Telpu uzturēšanu labā kārtībā visu līguma darbības laiku. 
Kosmētisko remontu izmaksas Nomniekam netiek kompensētas un, pamatojoties uz 

kosmētisko remontu izmaksām, telpu nomas maksa netiek samazināta. 
2.6. Nomniekam ir tiesības lūgt Iznomātājam dzēst vai samazināt telpu nomas maksu, 

iesniegumam pievienojot attaisnojošus dokumentus par neatdalāmajiem ieguldījumiem 

Iznomātajās telpā, ja šādu ieguldījumu veikšanu Nomnieks ir iepriekš rakstiski 
saskaņojis ar Iznomātāju. 

2.7. Nomniekam ir tiesības veikt Telpu uzlabojumus, projektēšanu un būvniecību tikai ar 
Iznomātāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

2.8. Lietojot Telpas, Nomniekam ir jāievēro LR normatīvie akti, pašvaldības noteikumi 

un lēmumi, kā arī citu kompetentu iestāžu prasības. 
2.9. Uzturēt Telpās esošās iekārtas un citu Iznomātāja mantu labā stāvoklī. 

2.10. Izmantojot elektroiekārtas, ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, 
kā arī Iznomātāja norādījumus. 

2.11. Bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas Nomnieks nedrīkst Telpas nodot apakšnomā, 
vai kā citādi piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā. 

2.12. Beidzoties šī līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam Telpas 

jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tā tika pieņemta. 

https://www.kadastrs.lv/properties/4900954044?options%5Borigin%5D=property


 

2.13. Gadījumā, ja uz Telpu atbrīvošanas brīdi Telpu stāvoklis ir pasliktinājies, tad 

Nomniekam ir jāizdara Telpu remonts pēc Iznomātāja saskaņota plāna, vai jāapmaksā 
remonta vērtība, ja Iznomātājs tam piekrīt. 

2.14. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma darbības 
termiņa beigām vai arī no tā laušanas brīža. 

2.15. Atstājot Telpas saskaņā ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma laušanu, 

Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos 
Telpas uzlabojumus, ko var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa 

bojāšanas. 
2.16. Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem Nomnieks var prasīt tikai tādā 

gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs ir ticis rakstiski saskaņots ar 
Iznomātāju, un Iznomātājs rakstiski ir izteicis savu piekrišanu to kompensēt. 

2.17. Nomniekam ir tiesības pēc līguma termiņa notecējuma izmantot pirmtiesības uz 

nomas līguma pagarināšanu, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tas ir iespējams, par to 
rakstiski brīdinot Iznomātāju vienu mēnesi iepriekš. 

 
3. Iznomātāja tiesības un pienākumi 

 

3.1.Iznomātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem un postījumiem, kas nodarīti 
Nomniekam Iznomātāja, tā pilnvaroto personu vai darbinieku nevērības vai 

ļaunprātības rezultātā, izņemot trešo personu nodarītos zaudējumus vai postījumus. 
3.2. Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt Telpu stāvokli un šī līguma noteikumu izpildi un 

pārtraucot līgumu, pieņemt no Nomnieka Telpas. 
3.3. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, 

vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā: 

3.3.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret 
pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu 

nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem 
patēriņa cenu indeksiem; 

3.3.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, 

nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas 
maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos 

aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai 
nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība; 

3.3.3. ik pēc sešiem gadiem un pārskatīt nomas maksu, piemērojot normatīvajos aktos 

paredzēto nomas maksas noteikšanas kārtību, vai atbilstoši sertificēta vērtētāja 
noteiktajai tirgus nomas maksai.  

3.4. Iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz Nomnieka 
ierosinājumu, samazināt nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv 

nomas objektu pieprasījuma un nomas maksu samazinājuma tendence. Nomas maksu 
nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas. 

 

4. Norēķina kārtība 
 

4.1.Par Telpu izmantošanu Nomnieks maksā Iznomātājam kopējo mēneša nomas maksu 
EUR _____ (_______ eiro, __ centi) . 
4.2. Nomas maksu, kas noteikta līguma 4.1. apakšpunktā, pamatojoties uz Iznomātāja 

izrakstītu rēķinu, Nomnieks nomaksā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja rēķinā norādīto 
bankas kontu līdz katra norēķinu mēneša 25 ( divdesmit piektajam) datumam. Iznomātājs 

iesniedz rēķinu Nomniekam līdz mēneša 5 (piektajam) datumam. Nomas maksa tiek 
uzskatīta par samaksātu tikai tajā brīdī, kad Iznomātāja kontā ir saņemta maksājuma 

summa pilnā apmērā. 
4.3. Papildus nomas maksai par Telpām Nomnieks pastāvīgi un uz sava rēķina sedz visas 

ar telpu apsaimniekošanu un izmantošanu saistītās izmaksas (komunālie pakalpojumi, 

elektroapgāde, nodevas un nodokļi, ūdens apgāde, atkritumu izvešana, sakaru 
pakalpojumi u.c.) 

 



 

 

5. Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība 
 

5.1.Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus Puses veic rakstiskā formā, tie ir 
pievienojami līgumam, un ir neatņemama tā sastāvdaļa. 

5.2. Šo līgumu var lauzt rakstiskā formā, Pusēm vienojoties, kā arī citos šajā līgumā 

minētajos gadījumos un LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 
5.3. Iznomātājs vienpusēji var atkāpties no nomas līguma pirms laika, par to paziņojot 

Nomniekam vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš un neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, 
kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī Nomnieka taisītos izdevumus 

nomas objektam, ja: 
5.3.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojātas Telpas; 

5.3.2. Nomnieks vairāk nekā mēnesi nemaksā nomas maksu vai nenorēķinās 

par komunālajiem pakalpojumiem; 
5.3.3. Telpas bez iznomātāja piekrišanas tiek nodotas apakšnomā; 

5.3.4. nomas līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Iznomātājam pamatu 
uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē. 

5.4. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku trīs mēnešus iepriekš, 

vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar 
līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājam nepieciešamas sabiedrisko 

vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. 
5.5. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no nomas līguma šī līguma 5.4. punktā minētajā 

gadījumā, Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un nomas līgumu, atlīdzina Nomnieka 
nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko Nomnieks taisījis Telpām. 

5.6. Iznomātājam ir  tiesības izbeigt līgumu, ja telpas netiek uzturētas pienacīgā kārtībā 

vai, ja netiek sniegts publiskās pirts pakalpojums. 
5.7. Pārtraucot šo līgumu vai līgumam beidzoties, Telpu nodošana notiek saskaņā ar 

Telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 
 

6. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība 

 
6.1. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, Puses cenšas 

atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti 
saskaņā ar spēkā esošajiem LR likumiem un normatīvajiem aktiem tajos noteiktajā kārtībā 

Latvijas Republikas tiesā. 

 
7. Līguma darbības termiņš un tā stāšanās likumīga spēkā 

 
7.1. Šis līgums ir spēkā no parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2019. gada _________. 

7.2. Pusēm vienojoties, līguma darbības termiņu var pagarināt, noslēdzot attiecīga satura 
vienošanos. Pieteikumu līguma darbības termiņa pagarināšanai Nomnieks iesniedz 

Iznomātājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms šī līguma darbības termiņa 

izbeigšanās. 
 

8. Nobeiguma noteikumi 
 

8.1. Puses šo līgumu ir izlasījušas, piekrīt tā noteikumiem un to apliecina ar saviem 

parakstiem. 
8.2. Ja kāds šī līguma noteikums vai tā piemērošana kļūst spēkā neesošs vai kaut kādā 

mērā neizpildāms, tas neietekmē pārējos līguma noteikumus, un visi pārējie līguma 
noteikumi ir spēkā un izpildāmi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līgumā paredzēto saistību 
nepildīšanas, ja tā radusies nepārvaramas varas: ugunsgrēka, plūdu, zemestrīces, citu 

avāriju vai stihisku nelaimju, kā arī kara, karastāvokļa vai ārkārtas apstākļu ieviešanas 

dēļ, vai izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī no citu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu 
darbības rezultātā. Šādā gadījumā līguma saistību izpildes termiņš tiek atlikts 

proporcionāli laikam, kurā darbojušies šādi apstākļi. 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


 

8.4. Pusēm par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos jāpaziņo ne vēlāk 

kā piecu dienu laikā rakstiskā formā. Nesavlaicīgi paziņojot par nepārvaramas varas 
apstākļu iestāšanos, Puse, kurai šie apstākļi iestājušies, zaudē iespēju uz tiem atsaukties. 

8.4. Visos jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.5. Telpu plāns (pielikumā) ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

8.6. Šis līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām divos eksemplāros pa vienam 
eksemplāram katrai līguma slēdzēja Pusei. Katram eksemplāram ir vienāds juridiskais 

spēks. 
 

 
9. Pušu rekvizīti un paraksti 

 
 
Iznomātājs      Nomnieks 

 
Jaunpils novada dome                                              _____________________ 

Reģ.nr.90000051932                                                 _________________________ 

Juridiskā adrese:  „Ērģelnieki”, Jaunpils,                      __________________________ 
 Jaunpils pagasts, Jaunpils novads                              __________________________ 

Tālrunis: 63107068                                                   __________________________ 
e-mail: pasvaldiba@jaunpils.lv                                   __________________________ 

AS „Swedbanka” 
Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV22HABA0551020325777 

 
____________________________                             ___________________________ 

             Ligita Gintere 
 

 

  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 29.septembrī 

Nr.152 
Protokola Nr.8, 9.p. 

 

Par atjaunošanas būvprojekta izstrādi NĪ “Lodes” 

 

 
  Pamatojoties uz Jaunpils novada domes lēmumu 08.09.2016. Nr.129. Par 
atjaunošanas būvprojekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lodes” 
kadastra Nr. 90560080204, tika veikta cenu aptauja.  
Lētākais piedāvājums, tika saņemts no SIA “Jaunpils projekti” EUR3630,- apmērā, tai 
skaitā PVN. NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu par apliecinājuma kartes izstrādi vienkāršotai fasādes un 
iekštelpu atjaunošanai. 

2. Nepieciešamo summu darbu veikšanai paredzēt no pašvaldības budžeta 
atlikuma līdzekļiem      

3. Par lēmuma izpildi atbildīgais izpilddirektors Pēteris Baranovskis 
 

 

 

Priekšsēdētāja  L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 29.septembrī 

Nr.153 
Protokola Nr.8, 10.p. 

 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr.15 /2016  „Par grozījumiem 
Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam” 

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

budžetiem”16.panta pirmo daļu, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saistošos Nr.15/2016 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

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

uz Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai.  

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

publicēšanu atbildīga sekretāre D.Ellere 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 3 lpp. 

 

Priekšsēdētāja L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15 

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada Domes 

2016.gada 29.septembra 
sēdes Nr.8  lēmumu Nr. 153 

 

 „PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1 „PAR JAUNPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM”” 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 29.septembrī 

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

Lēmumprojekts 

”Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2016.gadam”” 

 

2016. gada 28.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils pašvaldības budžeta noteikumi 

2016.gadam” izdarīt šādus grozījumus: 
 

 

Pamatbudžets 
 

1. Palielināt izdevumus: 
 

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

darbība - labiekārtošana 

 

5240 

 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 

 

0107 

 

EUR 4635 

 

Jaunpils parka lapenes 

tehniskā projekta izstrāde  

 

2. Palielināt izdevumus: 
 

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

darbība - labiekārtošana 

 

1203 

 

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 

 

0107 

 

EUR 370 

 

Naudas balva sakarā ar bērna 

piedzimšanu  

 

1210 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 

0107 

 

EUR 88 

 

Naudas balva sakarā ar bērna 

piedzimšanu  



 

 

3. Samazināt izdevumus 
 

01.100 Vispārējie valdības dienesti ( Novada dome ) 

 

1119 

 

Pārējo darbinieku mēnešalga 

 

0101 

 

EUR 370 

 

Novirzīt Labiekārtošanas 

nodaļai naudas balvai sakarā 

ar bērna piedzimšanu  

 

1210 

 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 

0101 

 

EUR 88 

 

Novirzīt Labiekārtošanas 

nodaļai naudas balvai sakarā 

ar bērna piedzimšanu  

 
 

 

 
 

 
4. Palielināt izdevumus: 

 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi- aģentūra 

 

5240 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 

 

0228 

 

EUR 

12082 

 

Jaunpils pils elektromontāžas 

darbiem, Domes lēmums 

Nr.64 

 

 

5. Palielināt izdevumus: 

 

06.200 Teritoriju attīstība-NĪ nodaļa 

 

5212 

 

Nedzīvojamās ēkas  

0164 

 

EUR 3878 

 

Nekustamā īpašuma 

“Jaunviekaļas” iegāde, Domes 

lēmums Nr.52 

 

6. Palielināt izdevumus: 

 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība – Jaunpils vidusskola 

 

 

5240 

 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 

 

0301 

 

EUR 6871 

 

Finansējums projekta 

“Energoefektivitātes 

paaugstināšana Jaunpils 

vidusskolas ēkā” īstenošanai 

 

  



 

 

7. Palielināt izdevumus: 
 

06.200 Teritoriju attīstība-NĪ nodaļa  

 

 

5240 

 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 

 

0164 

 

EUR 3630 

 

Apliecinājuma kartes izstrādei 

vienkāršotai fasādes un 

iekštelpu atjaunošanai 

nekustamajam īpašumam 

“Lodes” 

 
      8. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu 

(rezerves fondu)  uz 31.12.2016. par 

 

EUR 31 096 

 

 

 
Naudas līdzekļu atlikums ( rezerves fonds ) pēc grozījumiem ir EUR 71 158.36 

 

 

Priekšsēdētāja  L.Gintere 


