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SĒDES PROTOKOLS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2015.gada  29. oktobrī                                                                        Nr. 9 
                                                           

SĒDE SASAUKTA: 2015.gada  29. oktobrī    plkst.  9.00 
SĒDI SĀK: 2015.gada  29. oktobrī    plkst. 9.00 

SĒDI VADA: Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 

SĒDĒ PIEDALĀS: 
deputāti: Dace Adiņa, Velga Pavlovska,  Kaspars Leimanis, Raivis Pranis, Jānis Krūmiņš, Ēriks Strautiņš 

darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis galvenā grāmatvede Mārīte Petrova, juridisko pakalpojumu 
konsultants Juris Valters, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava, nodokļu administratore Ilze Zorika, 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Labsvārde  

žurnāliste: Liene Trēde 
SĒDĒ NEPIEDALĀS: Raivo Altenburgs, Guntis Nikolajevs/ pamatdarba dēļ 

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
 

DARBA KĀRTĪBĀ 
1. Par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā 

2. Par apbalvošanu LR proklamēšanas 97. gadadienā 
3. Par Jaunpils novada pašvaldības izcenojumiem savstarpējos norēķinos  vienam audzēknim mēnesī 

4. Par Sudraba ielas tilta konservāciju 

 5. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.9. ”Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra Saistošajos noteikumos 
Nr.3 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 

 6. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā [..] 
 7. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

8. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 
9. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

10. Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Timotiņi” zemes vienības  sadalei 
12. Par nekustamā  īpašuma” Jaunpils Dzirnavas ” iegādi 

13. Par nekustamā īpašuma „Medulāji” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
14. Par  Jaunpils novada  attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu  Jaunpils novadā 

15. Par  transporta izmaksu segšanu [..] 

16. Par  transporta izmaksu segšanu [..] 
17. Izpilddirektora P.Baranovska informācija  

 

L.Gintere ierosina darba kārtības jautājumu papildināt ar diviem  jautājumiem:  

      -  Par projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Jaunpils novadā” objektu atlases kritērijiem 
      -  Par nekustamā īpašuma „Vecvaldavas” sadalīšanu 
 

           Atklāti balsojot ar 6  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, , R.Pranis,  Ē.Strautiņš) 

pret nav   , atturas nav , dome   NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā 
2. Par apbalvošanu LR proklamēšanas 97. gadadienā 

3. Par Jaunpils novada pašvaldības izcenojumiem savstarpējos norēķinos  vienam audzēknim mēnesī 
4. Par Sudraba ielas tilta konservāciju 

5. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.9. ”Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra Saistošajos noteikumos Nr.3 

„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 
6. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā [..] 



 

7. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

8. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

9. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 
10. Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Timotiņi” zemes vienības  sadalei 
12. Par nekustamā  īpašuma” Jaunpils Dzirnavas ” iegādi 

13. Par nekustamā īpašuma „Medulāji” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

14. Par  Jaunpils novada  attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu  Jaunpils novadā 
15. Par  transporta izmaksu segšanu [..] 

16. Par  transporta izmaksu segšanu [..] 
17. Par projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Jaunpils novadā” objektu atlases kritērijiem 

18. Par nekustamā īpašuma „Vecvaldavas” sadalīšanu 

19. Izpilddirektora P.Baranovska informācija  
 
 

1. Par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
           Atklāti balsojot ar 6  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš) pret 

nav, atturas nav, dome   NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 139 „Par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā”  projektu. 

 
 

2. Par apbalvošanu LR proklamēšanas 97. gadadienā 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
           Atklāti balsojot ar 6  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš) pret 
nav, atturas nav, dome   NOLEMJ: 

          Apstiprināt lēmuma Nr. 140  „Par apbalvošanu LR proklamēšanas 97. gadadienā”  projektu. 
 

3. Par Jaunpils novada pašvaldības izcenojumiem savstarpējos norēķinos   

vienam audzēknim mēnesī 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 6  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš) pret 
nav, atturas nav, dome   NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 141 „Par Jaunpils novada pašvaldības izcenojumiem savstarpējos norēķinos  

vienam audzēknim mēnesī”  projektu. 
 

4.Par Sudraba ielas tilta konservāciju 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
Debatēs K.Leimanis 
            Atklāti balsojot ar 6  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš) pret 

nav   , atturas nav , dome   NOLEMJ: 

          Apstiprināt lēmuma Nr. 142 „Par Sudraba ielas tilta konservāciju”  projektu. 
 

Ierodas deputāts J.Krūmiņš 
 
 

5. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.9. ”Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra 

Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
Debatēs K.Leimanis, Z.Mielava 
            Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 143 „  Par Saistošajiem noteikumiem Nr.9. ”Par grozījumiem 2015. gada 25. 
februāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam””  projektu. 
 
 

 
 



 

6. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā [..] 

I.Zorika 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
               Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 
J.Krūmiņš) pret nav, atturas nav, dome   NOLEMJ: 

      Apstiprināt lēmuma Nr.144 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā [..]  ”  projektu. 

 

7. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

I.Zorika 

Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 145 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..]”  
projektu. 

 

8. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

I.Zorika 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
               Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 
J.Krūmiņš) pret nav, atturas nav, dome   NOLEMJ: 

        Apstiprināt lēmuma Nr.146 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..]”  projektu. 

 

9. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

I.Zorika 

Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 147 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..]”  
projektu. 

 

10. Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 
J.Krūmiņš) pret nav, atturas nav, dome   NOLEMJ: 

  Apstiprināt lēmuma Nr. 148 „Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā ”  projektu. 
 

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Timotiņi”  

zemes vienības  sadalei 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 
J.Krūmiņš) pret nav, atturas nav, dome   NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 149 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Timotiņi” zemes 

vienības  sadalei ”  projektu. 
 

12. Par nekustamā  īpašuma” Jaunpils Dzirnavas ” iegādi 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
Debatēs K.Leimanis, J.Krūmiņš 
            Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 

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

           Apstiprināt lēmuma Nr.150 „Par nekustamā  īpašuma” Jaunpils Dzirnavas ” iegādi ”  projektu. 
 

13. Par nekustamā īpašuma „Medulāji” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
Debatēs J.Krūmiņš, K.Leimanis, Ē.Strautiņš 



 

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

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

    Apstiprināt lēmuma Nr. 151 „Par nekustamā īpašuma „Medulāji” atsavināšanas procedūras uzsākšanu”   
projektu. 

 
14. Par  Jaunpils novada  attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu   

Jaunpils novadā 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
           Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš) pret nav, atturas nav, dome   NOLEMJ: 
          Apstiprināt lēmuma Nr. 152 „Par  Jaunpils novada  attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu  

Jaunpils novadā ”   projektu. 

 

15. Par  transporta izmaksu segšanu [..] 

D.Adiņa 

Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
       Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 153 „Par  transporta izmaksu segšanu [..] ”   projektu. 
 

16. Par  transporta izmaksu segšanu [..] 

D.Adiņa 
Jautājums izskatīts 21.10.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
       Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš) pret nav, atturas nav, dome   NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.154 „Par  transporta izmaksu segšanu [..] ” projektu. 

 

17. Par projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Jaunpils novadā” objektu atlases kritērijiem 

P.Baranovskis 

Debatēs K.Leimanis 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 155 „Par projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Jaunpils novadā” objektu atlases 
kritērijiem” projektu. 

 

18. Par nekustamā īpašuma „Vecvaldavas” sadalīšanu 

Z.Mielava 
             Atklāti balsojot ar 7  balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, K.Leimanis,  V.Pavlovska, R.Pranis,  Ē.Strautiņš, 

J.Krūmiņš) pret nav, atturas nav, dome   NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 156 „Par nekustamā īpašuma „Vecvaldavas” sadalīšanu” projektu. 

 

19. Izpilddirektora P.Baranovska informācija 

P.Baranovskis: 
- noslēdzies Narvesen SIA  projektu konkurss „Diena kā piedzīvojums” - „Levestes ciema sporta laukuma 

atjaunošana; 
-novembra sākumā noslēgsies pašvaldības projekts „Darām paši” (projektu  īstenotāji iesniedz  pēdējās 

atskaites); 

-uzsākti remontdarbi Jaunkalnu tiltam; 
-novērsta ūdens tecēšana Jaunkalnu pagrabā; 

-struktūrvienības  uzsākušas 2016. gada budžeta plānošanu.  
 

L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti 

 
Sēdi beidz plkst. 10.00 

 
Sēdi vadīja           L.Gintere 

 
Sēdi protokolēja          I.Lapsa 



 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

Jaunpils novada dome 

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

 

 
 

LĒMUMS   
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

 

 

2015.gada  29. oktobrī Nr. 139                                                                   
Protokols   Nr.9                                                           

 
 

Par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā 

 
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 7. panta otro daļu, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un aizgādnībā esošu 

personu tiesību un interešu aizsardzību, NOLEMJ: 
 

1. Palielināt Jaunpils novada Bāriņtiesas locekļu skaitu no trijiem  uz pieciem.  

2. Par  Jaunpils novada Bāriņtiesas locekļiem  ar 01.11.2015. uz  5 gadiem (līdz 31.10.2020.),ievēlēt: 

2.1. Dzidru Krastiņu, personas kods [..] 

2.2. Martu Grīnfeldi,  personas kods [..] 
 
Priekšsēdētāja            L.Gintere 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

Jaunpils novada dome 

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

 

 
LĒMUMS   

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
 

2015.gada  29. oktobrī Nr. 140                                                                   
Protokols   Nr.9                                                           

 

 Par apbalvošanu LR proklamēšanas 97. gadadienā 

 
Sakarā ar  iesniegtajiem pieteikumiem par apbalvojumu piešķiršanu sakarā ar  LR proklamēšanas 97. 

gadadienu, saskaņā ar 2014. gada 29. maija  noteikumu Nr.6 „Par Jaunpils novada domes apbalvojumiem ” 25. 
un 26. punktu, NOLEMJ: 

1. Valsts svētku pasākumā apbalvot:  

Apbalvojuma kandidāts Ierosinātājs 

Dzidra Krauča Pensionāru biedrība „Jaunpils” 

Valērijs Kazmins Labiekārtošanas nodaļas vadītājs, 

Jaunpils muzeja darbinieki, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Silva Nordena p/a „Jaunpils” 

Agris Smelteris SIA „Līvas grupa” 

Grīnfogele Sarmīte Biedrība „Dzīpars” 

Smeltes un Zonbergu  

ģimenes ( „Ošnieku” saime) 

Viesatu pagasta iedzīvotāji 

Dzidra Krastiņa Dārzkopju biedrība 

Sandra Prontekere Jaunpils pasta nodaļas kolektīvs 
un novada iedzīvotāji 

Aurika Bogataja Jaunpils vidusskola 

Gunta Bondere SIA „MC” Jaunpilī un iedzīvotāji 

Vita Leite Pensionāru biedrība „Jaunpils” 

Arnis Lapsa A/S „Misas kūdra”, Jaunpils 

iecirknis un iedzīvotāji 

Maiga Minčonoka Biedrība „Vīgriezes”  

Rita Jēkabsone Jaunpils vidusskola 

 

2. Naudas balvas  izmaksāt , saskaņā ar noteikumiem Nr.6 „Par Jaunpils novada domes apbalvojumiem”. 
3. Apbalvotajiem izmaksāt naudas balvas  EUR  1020,00 ( pēc nodokļu nomaksas) apmērā.  

4.   LR proklamēšanas 97. gadadienas pasākumu rīkot šā gada 17. novembrī. 
5.   P/a „Jaunpils” kultūras nodaļas vadītāju Silvu Nordenu apstiprināt  par atbildīgo personu, pasākuma 

organizēšanā. 
 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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LĒMUMS   
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

 
 

2015.gada  29. oktobrī Nr. 141                                                                   

Protokols   Nr.9                                                           
 

 
 Par Jaunpils novada pašvaldības izcenojumiem savstarpējos norēķinos   

vienam audzēknim mēnesī 

 
Saskaņā  ar  LR MK 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem", likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta 14.punkta "g" apakšpunktā noteikto un pamatojoties uz 2014.gada budžeta faktiskajiem iestāžu 
uzturēšanas izdevumiem un 18.02.2015. finanšu komitejas lēmuma projektu, NOLEMJ: 

1. Noteikt pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim mēnesī ar 

2015.gada 1. septembri ( pielikumā).  
2. Uzdot grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot līgumus ar pašvaldībām, kuru teritorijā dzīvojošie 

audzēkņi apmeklē Jaunpils novada izglītības iestādes, kā arī nodrošināt kontroli par noslēgto līgumu līgumsaistību 
izpildi. 

3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā , spēku zaudē 2015. gada 25. februāra domes sēdes Nr. 2 lēmums Nr. 17  
„Par pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim mēnesī”. 

 

Pielikumā: izcenojumi uz 1 lpp. 
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PIELIKUMS 

29.10.2015. domes sēdes Nr. 9  

 Lēmumam Nr. 141  
 

Jaunpils novada pašvaldības izcenojumi savstarpējiem norēķiniem  
vienam audzēknim mēnesī 

EKK Rādītājs Jaunpils vidusskola PII 

Zemenīte 

1100, izņemot prēmijas, 
naudas balvas 1148 

Atalgojums 77749 25869 

1200 D.D. VSA obligātās iemaksas 18556 5486 

2100, izņemot ārvalstu 

mācība, darba un 
dienesta komandējumus 

2120 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 

298 0 

2200, izņemot 
transportlīdzekļu nomas 

maksu 2262 

Pakalpojumi 82421 7816 

2300, izņemot degvielas 

izdevumus 2322 un 

ēdināšanas izdevumus 
2363 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus 
neuzskaita kodā 5000 

58710 3090 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 416 0 

5233 Bibliotēku krājumi 4672 41 

 kopā 242822 42302 

 Audzēkņu skaits 01.09.2015. 283  33 

 Izmaksas uz vienu audzēkni 

gadā EUR 

858,03  1281,88 

 Izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī EUR 

71,50  106,82 

 Valsts budžeta līdzekļi   

 Mērķdotācija pamata un 
vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba 

samaksai, VSAOI  

347893 0 

 Dotācija 1.un 2.klašu skolēnu 

ēdināšanai 

13452 0 

 Dotācija mācību literatūras un 
mācību līdzekļu iegādei 

5614 0 
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Par Sudraba ielas tilta konservāciju 

 
 Sudrabu ielas tilts pāri Rūšu strautam pie „Jaunkalniem”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra 
apzīmējumu 905660080375, ir Jaunpils novada domei piederoša būve, kurai nepieciešams veikt atjaunošanas 
darbus. Tehniskās revīzijas aktā ko sastādījis A/S „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļas vadītājs 
ir uzdots sakārtot pilnībā Sudrabu ielas tilta krasta nostiprinājumus. Pateicoties tam, ka tika nolaists ūdens līmenis 
ūdenskrātuvē bija iespējams apsekot tilta tehnisko stāvokli pilnībā un veicot apsekošanu atklājās, ka zem ūdens 
līmeņa esošajā daļā tiltam nav pamatu, līdz ar to lai novērstu tālāku tilta bojāšanos un novērstu draudus tilta 
lietotājiem nav iespējams veikt krasta nostiprināšanas darbus, bet nekavējoties jāveic konservācijas darbi 
nostiprinot pamatni un tad var pasūtīt tilta atjaunošanas projektu un veikt turpmākos darbus.  
   Lai iespējami ātri, varētu novērst atklātos defektus ir pasūtīta vienkāršotas atjaunošanas karte pamatu 
konservācijai šim tiltam un aptaujas rezultātā atrasts iespējamais lētākais šo darbu veicējs. 
    Šī tilta krasta nostiprinājumu remontam 2015. gada plānā, no autoceļu fonda bija plānota summa EUR 
6000,00 apmērā, taču mainoties situācijai pašreiz kopējā nepieciešamā būvdarbu summa sastāda EUR 17000,00 
apmērā ar nodokļiem. 
 Darbu veikšanai nepieciešamos līdzekļus ir iespējams segt no autoceļu uzturēšanas fonda ietaupītajiem 
līdzekļiem, kas bija paredzēti melnā seguma pārklāšanas darbiem EUR 14000,- apmērā, taču šogad netika 
realizēti.    
    Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  15. panta 2) punktu, kas  nosaka, ka  pašvaldības autonomā 
funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu...(ielu, ceļu un laukumu  būvniecību, 
rekonstruēšanu un uzturēšanu)  un Hidrotehnisko un meliorācijas būvju  būvnoteikumu NOLEMJ: 
           1. Veikt    Sudraba ielas tilta pāri Rūšu strautam pie „Jaunkalniem”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 
kadastra apzīmējumu 905660080375 , konservāciju. 

2.  Nepieciešamo finansējumu segt no autoceļu uzturēšanas fonda. 
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Protokols   Nr.9                                                           
 

 
 Par Saistošajiem noteikumiem Nr.9. ”Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra Saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 

 

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

1. Apstiprināt  Saistošos noteikumus Nr. 9 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ”. 

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

aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Saistošos noteikumus publicēt Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv. 

 4. Par Saistošo noteikumu nosūtīšanu un publicēšanu atbildīga Kancelejas vadītāja I.Lapsa. 
Komisijas deputāti NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma projektu un  iesniegt domei apstiprināšanai. 
 

Pielikumā:  Saistošo noteikumi uz 2 lp. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 

”Par grozījumiem  2015. gada 25. februāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 

Jaunpils  novadā      
2015. gada 29. oktobrī 

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

2015. gada 25. februāra  Saistošajos noteikumos Nr.3 „Jaunpils pašvaldības budžeta noteikumi 
2015.gadam” izdarīt šādus grozījumus: 

Pamatbudžets 

1. Samazināt izdevumus: 

10.910 Sociālā aizsardzība (soc. dienests )  

6250 Pašvaldību soc. palīdzība iedz. naudā 0113 1000.00  

6320 Pašvaldību sociālā palīdzība 
iedzīvotājiem natūrā 

0113 10000.00  

 

2. Palielināt izdevumus: 

10.910 Sociālā aizsardzība (soc. dienests )  

6290 Valsts un pašvaldību budžeta 

maksājumi 

0113 1000.00  

6410 Pašvaldību pirktie sociālie pakalpojumi 
iedzīvotājiem 

0113 10000.00  

 

3. Samazināt izdevumus: 

04.510 Ekonomiskā darbība (Autotransports) 

2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 

0119 17000.00  

 

4. Palielināt izdevumus: 

04.510 Ekonomiskā darbība (autotransports) 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 

0119 17000.00  

 

 
5. Palielināt ieņēmumus: 

06.600 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ( labiekārtošana) 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi 0107 800.00 Pašvaldību Savienība – valsts 

atbalsts meža nozares 
attīstībai MK noteikumi Nr.175 

 

6. Palielināt izdevumus: 

06.600 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ( labiekārtošana ) 

5269 Pamatlīdzekļi – bioloģiskie aktīvi 0107 572.00 Zaļenieku krūmu stādi – 

iegrieztās stefanandras 
400.00, 

LVM – rožu stādi parkā pie 

slūžām – 172.00 



 

  
7. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu uz 
31.12.2014. 

3000.00 

 
8. Palielināt izdevumus: 
01.110 Vispārējie valdības dienesti (novada dome) 

3200 Subsīdijas un dotācijas biedrībām 0101 3000.00 Baznīcai ērģeļu restaurācijai 
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Protokols   Nr.9                                                           
 

 

 Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

 

 
Ierobežotas pieejamības 
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 Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

 

 
Ierobežotas pieejamības 
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Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

 

 
Ierobežotas pieejamības 
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Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā [..] 

 

 

Ierobežotas pieejamības 
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Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

 
Lai sakārtotu Jaunpils novada pašvaldības īpašumus - inženierbūves, kas  atrodas Jaunpils un Viesatu 

pagastu teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 
15.septembra noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībā” 1, 2., 11.punktu, kā 

arī 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 
2.punktu, NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas ar Jaunpils novada domes 2012.gada 21.marta sēdes lēmumu „Par pašvaldības 
autoceļu un ielu sarakstiem” apstiprinātajā sarakstā : 

1.1. Samazināt „C” grupas ceļa „Gravas-Brandavas” (sarakstā Nr.17.) garumu no 0,90 km uz 0,30 

km saskaņā ar plāna pielikumu (1.pielikums). Ceļš atrodas uz privātas zemes vienības, braukšanai 
netiek izmantots, īpašumiem piekļuve tiek nodrošināta ieviešot minētās izmaiņas. 

1.2.  Papildināt sarakstu ar jaunu „C” grupas ceļu „Uz Rogaiņiem”, garums 0,30 km, ceļa klātnes 
platums 3,6 m, segums – grants, saskaņā ar plāna pielikumu (2.pielikums). Ceļš atrodas uz 

privātas zemes īpašuma „Rogaiņi”, kadastra apzīmējums 90560020026, ceļu reģistrēt NĪVK 

informācijas sistēmā kā inženierbūvi.Šo ceļu ikdienā izmanto „Rogaiņu” un „Struteles Zīles” 
saimniecības, kas nodarbojas ar piena lopkopību. 

1.3.  Samazināt  „C” grupas ceļa „Skalbes ceļš ” Viesatu pagastā ceļa garumu no   0,75 km uz 
0,45 km (sarakstā Nr.50) saskaņā ar plāna pielikumu (3. pielikums) . Daļa no ceļa atrodas uz 

privātas zemes,  kadastra apzīmējums 90900020077, ar nosaukums „Voldemāri.” 
2. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu 

un ielu reģistrā, divos eksemplāros un iesniegt visus dokumentus valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” 

Kurzemes reģiona Tukuma nodaļai un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai. 
3. Minētās izmaiņas izdarīt Jaunpils novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites sistēmā. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs  izpilddirektors P. Baranovskis un Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Z. 
Mielava. 

 

Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. 
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2015.gada  29. oktobrī Nr. 149 
                                                       Protokols   Nr.9                                                           

 

 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Timotiņi” zemes vienības  sadalei 

 

[..] 
Saskaņā  ar likuma LR Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Kadastra likuma 19. panta 

pirmo punktu, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288. 9.2 punktu un 30.01.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 

„Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa”, NOLEMJ:  

1. Atļaut [..] izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Timotiņi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 002 0044 un platību 15,6 ha sadalīšanai divos zemes 

gabalos pēc klāt pievienota un būvvaldē apstiprināta plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala platība 13,0, 

paliekošā „Timotiņi” zemes gabala platība 2,6 ha.  
 2. Zemes ierīcības projekta izstrādei noteikt šādus nosacījumus : 

2.1. zemes ierīcības projektu izstrādāt sertificētai fiziskai vai juridiskai personai; 
2.2. zemes ierīcības projektu izstrādāt uz esošā uzmērītā zemes robežu plāna pamata; 

2.3. 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. 
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                                                       Protokols   Nr.9                                                           
   

Par nekustamā  īpašuma” Jaunpils Dzirnavas ” iegādi 

 
[..] 

   - ēku komplekss atrodas Jaunpils pagasta vēsturiskajā centrā, pils apbūves zonā, ir neatņemama vēsturiskā centra 
sastāvdaļa. Pēc iegādāšanās ēku kompleksu varētu izmantot bibliotēkas izvietošanai, amatu mājas meistarklašu iekārtošanai, 
kultūras, izglītības un tūrisma vajadzībām. 
 - „Jaunpils  dzirnavas” ir Valsts nozīmes arhitektūras  piemineklis , kā arī iekļauts Latvijas industriālā mantojuma 
fonda  objektu sarakstā.  

- Jaunpils novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam   rīcība   R 2.19. paredz -Sakārtotu  tehnisko 
infrastruktūru un publisko ārtelpu .  Apzināt  neizmantotās un vidi degradējošos objektus un teritorijas , veicināt to 
rekultivāciju.  

- viens no prioritārajiem virzieniem Attīstības programmā ir pilnvērtīgi izmantot  tūrisma potenciālu. 

- „Jaunpils  Dzirnavas” ir neatņemama kultūrvēsturiskā centra sastāvdaļa. 

- Likums „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, turklāt Likuma 21.pants nosaka, ka tikai dome 
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas 
iegūšanu pašvaldības īpašumā. Minētā likuma 77.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, t.sk., veidojot iestādes un pašvaldības sociālās un veselības 
aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes).  

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants -Pienākums lietderīgi 
rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu paredz , ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 
mantu lietderīgi, tas ir: 
1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 
2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 
3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu. 
 

 Lai veicinātu Jaunpils  kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanu , sekmētu infrastruktūras un tūrisma 

attīstību ,   saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem NOLEMJ: 

1. Iegādāties īpašumu „Jaunpils Dzirnavas”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā  kadastra numurs 
90560080014, platība 1,593 ha. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai vienoties ar pārdevēju  R.Vītoliņu par  pašvaldībai 
izdevīgu minētā nekustamā īpašuma „Jaunpils Dzirnavas”  cenu. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P. Baranovskis . 

 
Priekšsēdētāja              L.Gintere 
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 Par nekustamā īpašuma „Medulāji” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
 

- [..] 
- Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību 
īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, turklāt Likuma 21.pants 
nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, 
kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

- īpašums ir atsavināms, saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 10. pantu. 

  Pamatojoties uz iepriekš minētajiem tiesību  aktiem, NOLEMJ: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma (zeme kopā ar būvi) „Medulāji” , platība 0,19 ha, kadastra Nr.  90560080049, 
atsavināšanas procedūru.  

2. Uzdot Dzīvokļu komisijai risināt jautājumu par citu īres dzīvokļu  piešķiršanu nekustamā īpašuma 
„Medulāji” dzīvokļu īrniekiem.  

3. Veikt nekustamā īpašuma „Medulāji” novērtēšanu. 
4. Juridisko pakalpojumu sniedzējam J.Valteram sagatavot SIA „Joži” starpatbildi par nekustamā īpašuma 

„Medulāji”  atsavināšanas procedūras uzsākšanu un  tiesisko pamatojumu pašvaldības nekustamā  

īpašuma atsavināšanai. 
5. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis un nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja 

Z.Mielava.  
 

 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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Par  Jaunpils novada  attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu  Jaunpils novadā 

 
Pamatojoties uz   2014.gada  14.oktobra  MK noteikumu  Nr.  628  „Noteikumi  par  pašvaldību  

teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumentiem”, 73. punktu „Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk 
kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu 

apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā”, NOLEMJ: 

  1. Uzsākt ar   2012. gada  29. februāra  Domes sēdes  Nr. 2, 20.p. lēmumu  apstiprinātās Jaunpils 
novada attīstības programmas   2012. – 2018. gadam  rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju. 

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

 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

Jaunpils novada dome 

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

 

 
 

LĒMUMS   
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2015.gada  29. oktobrī Nr. 153 
                                                       Protokols   Nr.9                                                           

 

 

Par  transporta izmaksu segšanu [..] 

 

 
Ierobežotas pieejamības 
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Par  transporta izmaksu segšanu [..] 

 

 
Ierobežotas pieejamības 
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Par projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Jaunpils novadā” objektu atlases kritērijiem 

 
Saskaņā ar Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā” 8.punktu un 18.8 .apakšpunktu, pašvaldība ar Domes lēmumu nosaka atlases 

kritērijus pašvaldības autoceļiem, kuri tiek izvēlēti pārbūvēt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve 
Jaunpils novadā" (turpmāk – projekta) ietvaros, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt projektā ietvertos atlases kritērijus pašvaldības autoceļiem: 
1.1. pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa – uzņēmējdarbības attīstība, sasniegšanai: 

1.1.1. lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu skaits, kuri projektā plānoto ceļu 
izmanto savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai; 

1.1.2. uzņēmuma apgrozījums un nodarbināto skaits; 

1.1.3. pievadceļu izbūve pie uzņēmējdarbības objektiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projekta ietvaros; 
1.1.4. pierādāmas konkrētas iestrādes uzņēmuma attīstībai. 

1.2. pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa – apdzīvotības saglabāšanās, sasniegšanai: 

1.2.1. iedzīvotāju skaits ciemā (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati uz gada 
sākumu); 

1.2.2. publisko objektu skaits (izglītības iestāde, pakalpojuma centrs, kultūras/tautas nams u.c.) 
pagastā;  

1.2.3. nekustamo īpašumu skaits, kas atrodas projektā plānoto ceļu posmā; 

1.2.4. skolēnu pārvadājumu un sabiedriskā transporta nodrošināšana projektā plānoto ceļu 
posmā; 

1.2.5. ceļa izmantošanas intensitāte. 
1.3. pašvaldības autoceļa tehniskā stāvokļa vērtējums (kritisks, neapmierinošs vai daļēji apmierinošs) pēc 

tehniskās apsekošanas atzinuma:  
1.3.1. nestspēja; 

1.3.2. grants seguma nodilums; 

1.3.3. ūdens atvadīšanas sistēmas neesamība. 
2. Informēt projektā iesaistītos vietējos uzņēmējus publiskās apspriedēs par apstiprinātajiem atlases kritērijiem un 

tos ievērot projekta izstrādes laikā. 
 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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Par nekustamā īpašuma „Vecvaldavas” sadalīšanu 

 

[..] 
Saskaņā ar [..], 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 „Vecvaldavas”, īpašuma kadastra Nr.90560020050, kopējā platība 

35,2 ha, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 90900020050 22,8 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam 
piešķirt jaunu nosaukumu „Miķelīši”, atļaut reģistrēt NĪVK informācijas sistēmā kā atsevišķu īpašumu, saglabāt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 
2. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums „Vecvaldavas” sastāvēs no četriem zemes gabaliem ar zemes 

kadastra apzīmējumiem 9056 0010073 2,8 ha platībā, 90560010072 2,4 ha platībā, 90560010057 4,0 ha platībā, 
90560100100 3,2 ha platībā. 

3. Visiem atlikušajiem četriem zemes gabaliem nomainīt zemes lietošanas mērķi – no zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. 

 
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 
 

 
 


