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SĒDES PROTOKOLS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā  

2016.gada  30. jūnijā                                                                          Nr.6 
                                                           

 
SĒDE SASAUKTA: 2016.gada  30. jūnijā   plkst. 9.00 

SĒDI SĀK: 2016.gada  30.jūnijā    plkst. 9.00 

SĒDI VADA: Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 
SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Ligita Gintere, Dace Adiņa, Velga Pavlovska,  Raivo Altenburgs,  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, 

veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons, p/a „Jaunpils” direktora v.i. Silva Nordena  
žurnāliste : Liene Trēde 

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
 

DARBA KĀRTĪBĀ 
      1. Par SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” vidēja termiņa stratēģijas 2016.-2020.     
gadam apstiprināšanu 

      2.   Par finansiālo atbalstu ērģeļmūzikas koncertam „Uguņošanas mūzika” Jaunpils baznīcā 
3. Par profesionālās  pilnveides izglītības programmas „Tūrisma pakalpojumu sniegšana” izveidi 

Jaunpils vidusskolā 
4. Par  papildus finansējumu Jaunpils vidusskolai 

5. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 
6. Par nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes ”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā izsoli  

8. Par Jaunpils novada domes Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas izveidošanu 
9. Par Nolikumu Nr. 13/2016. „Jaunpils novada domes Kancelejas nolikums” 

11. Par Grozījumiem 2013. gada 13. februāra  Nolikumā „Par  Jaunpils vidusskolas  darbinieku atlīdzību ” 
10. Par Grozījumiem 2013. gada 13. februāra   Nolikumā “Par  p/a “Jaunpils” amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību”    

12. Par papildus finansējumu p/a „Jaunpils” 
13. Par Jaunpils novada domes publisko gada pārskatu 2015. gadam 

     14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Sauleskrasti”, Jaunpils pagastā, 
Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560070143 

15. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ābeļdārzs”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 

novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9056 0080130 
16. Par projekta “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Viesatu ciemā un Levestes ciemā ” papildfinansējumu 

17. Par projekta “Sporta infrastruktūras pārbūve pie Jaunpils vidusskolas” uzsākšanu nekustamā 
īpašuma “Jaunpils vidusskola”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 9056 0080104 
18. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2016  „Par pašvaldības zemes nomu Jaunpils novadā” 

19. Par  Noteikumiem Nr. 14/2016 „Par Jaunpils novada domei piederošo nedzīvojamo telpu 

iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību” 
20. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2016  „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” 
21. Par pamatlīdzekļu  gada inventarizācijas rezultātiem 



 

 

22. Par G.Sproģa iesniegumu  – par  nekustamā īpašuma “Aizkalna lauks” pārdošanu 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zeltiņi”  

24. Par nekustamā īpašuma „Aizezeri” sadalīšanu 
25. Par futbola  laukuma laistīšanas sistēmas izbūvi 

26. Par Jaunpils parka telpiskās attīstības koncepcijas izstrādi 
27. Par papildus finansējumu Labiekārtošanas nodaļai 

28. Par kapu vārtu izgatavošanu Sparvu un Sveikuļu kapiem 

29. Par ēkas” Ērģelnieki”  jumta seguma atjaunošanu 
30. Par ēkas  „Ērģelnieku” jumta tererasi 

31.Par Noteikumiem Nr. 12/2016.   „Par bērnu  brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Jaunpils novadā” 
32. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai L. Ginterei  

33. Izpilddirektora informācija 
 

Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 
Apstiprināt  sēdes darba kārtību.  

 
1. Par SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” vidēja termiņa stratēģijas 

2016.-2020.     gadam apstiprināšanu 

L.Gintere 
P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma Nr. 91 „Par SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra”” vidēja termiņa 
stratēģijas 2016.-2020. gadam apstiprināšanu” projektu. 
[..] 

 

 2.   Par finansiālo atbalstu ērģeļmūzikas koncertam „Uguņošanas mūzika” Jaunpils baznīcā 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma Nr. 92 „Par finansiālo atbalstu ērģeļmūzikas koncertam „Uguņošanas mūzika” 
Jaunpils baznīcā” projektu. 
[..] 

3. Par profesionālās  pilnveides izglītības programmas „Tūrisma pakalpojumu 

sniegšana” izveidi Jaunpils vidusskolā 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 08.06.2016. Izflītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā, 27.06.2016.   Finanšu un 
Attīstības komitejas sēdē 
 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma Nr. 93. „Par profesionālās  pilnveides izglītības programmas „Tūrisma pakalpojumu 
sniegšana” izveidi Jaunpils vidusskolā” projektu. 
[..] 

4. Par  papildus finansējumu Jaunpils vidusskolai 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

  Apstiprināt lēmuma Nr. 94. „ Par  papildus finansējumu Jaunpils vidusskolai” projektu. 
[..] 

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

I.Lapiņa 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 



 

 

        Apstiprināt lēmuma Nr. 95 „Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..]” projektu. 
[..]īnfogelei 

6. Par nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.96 „Par nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” projektu. 
[..] 

Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes ”, 

Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā izsoli 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.97 „Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes ”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils 
novadā” izsoli.  
[..] 

7. Par Jaunpils novada domes Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas izveidošanu 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.98 „Par Jaunpils novada domes Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas izveidošanu” 

projektu. 
[..] 

8. Par Nolikumu Nr. 13/2016. „Jaunpils novada domes Kancelejas nolikums” 

I.Lapsa 
        Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.99 „Par Nolikumu Nr. 13/2016. „Jaunpils novada domes Kancelejas nolikums”  

projektu. 
[..] 

9.    Par Grozījumiem 2013. gada 13. februāra 

Nolikumā „Par  Jaunpils vidusskolas  darbinieku atlīdzību ” 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 

Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.100 „Par Grozījumiem 2013. gada 13. februāra Nolikumā „Par  Jaunpils 

vidusskolas  darbinieku atlīdzību ” projektu. 
[..] 

10.    Par Grozījumiem 2013. gada 13. februāra    

Nolikumā “Par  p/a “Jaunpils” amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
        Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.101 „Par Grozījumiem 2013. gada 13. februāra   Nolikumā  „Par  p/a “Jaunpils” 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību” projektu. 
[..] 

12.    Par papildus finansējumu p/a „Jaunpils” 

S.Nordena 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.102  „Par papildus finansējumu p/a „Jaunpils”” projekt 2. variantu. 



 

 

13.     Par Jaunpils novada domes publisko gada pārskatu 2015. gadam 

V.Zīverte 
Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.103  „Par Jaunpils novada domes publisko gada pārskatu 2015. gadam” 
projektu. 

Gada pārskats elektroniskā veidā mājas lapā www.jaunpils.lv 
[..] 

14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Sauleskrasti”, Jaunpils 

pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560070143 

V.Zīverte 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.104 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 

“Sauleskrasti”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560070143” 

projektu. 
[..] 

15. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “ĀBEĻDĀRZS”, Jaunpils 

pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9056 0080130 

V.Zīverte 
Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

   Apstiprināt lēmuma Nr. 105 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 

„ĀBEĻDĀRZS”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9056 0080130” 
projektu. 
[..] 

16. Par projekta “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Viesatu ciemā un Levestes ciemā ” 

papildfinansējumu 

V.Zīverte 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma  Nr.106 „Par projekta „Bērnu rotaļu laukumu izbūve Viesatu ciemā un Levestes 
ciemā ” papildfinansējumu”  projektu. 
[..] 

17. Par projekta “Sporta infrastruktūras pārbūve pie Jaunpils vidusskolas” uzsākšanu 
nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 9056 0080104 

V.Zīverte 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma  Nr. 107 „Par projekta „Sporta infrastruktūras pārbūve pie Jaunpils vidusskolas” 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Jaunpils vidusskola”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 9056 0080104” projektu. 
[..] 

18.   Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2016   

„Par pašvaldības zemes nomu Jaunpils novadā” 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma  Nr.108 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2016  „Par pašvaldības zemes 
nomu Jaunpils novadā” projektu. 
[..] 

 

http://www.jaunpils.lv/


 

 

19. Par  Noteikumiem Nr. 14 „Par Jaunpils novada domei piederošo nedzīvojamo telpu 

iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību” 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš) , pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

   Apstiprināt lēmuma  Nr.109 „Par  Noteikumiem Nr. 14 „Par Jaunpils novada domei piederošo 

nedzīvojamo telpu iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību” projektu. 
[..] 

20. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2016  „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos 

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

A.Skuja 
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

   Apstiprināt lēmuma  Nr.110 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2016.gadam”” projektu. 
[..] 

21. Par pamatlīdzekļu  gada inventarizācijas rezultātiem 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Debatēs Ē.Strautiņš 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis), pret nav, 1 balsij atturoties (Ē.Strautiņš), NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma  Nr.111 „  Par pamatlīdzekļu  gada inventarizācijas rezultātiem” projektu. 
[..] 

22. Par G.Sproģa iesniegumu  – par  nekustamā īpašuma “Aizkalna lauks” pārdošanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav ,   atturas nav , NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma  Nr.112 „ Par G.Sproģa iesniegumu  – par  nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks” 
pārdošanu” projektu. 
[..] 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zeltiņi” 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma  Nr.113 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
„Zeltiņi”  projektu. 
[..] 

24. Par nekustamā īpašuma „Aizezeri” sadalīšanu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav ,   atturas nav , NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.114 „Par nekustamā īpašuma „Aizezeri” sadalīšanu” projektu. 
[..] 

25. Par futbola  laukuma laistīšanas sistēmas izbūvi 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav ,   atturas nav , NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.115 „Par futbola  laukuma laistīšanas sistēmas izbūvi” projektu. 
[..] 

26. Par Jaunpils parka telpiskās attīstības koncepcijas izstrādi 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 



 

 

   Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav ,   atturas nav , NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 116 „Par Jaunpils parka telpiskās attīstības koncepcijas izstrādi” projektu. 
[..] 

27. Par papildus finansējumu Labiekārtošanas nodaļai 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav ,   atturas nav , NOLEMJ: 

   Apstiprināt lēmuma Nr. 117 „Par papildus finansējumu Labiekārtošanas nodaļai” projektu. 
[..] 

28.  Par kapu vārtu izgatavošanu Sparvu un Sveikuļu kapiem 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
Debatēs  Ē.Strautiņš 

 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, Ē.Strautiņš), pret nav, 1 balsij  atturoties (K.Leimanis), NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 118 „ Par kapu vārtu izgatavošanu Sparvu un Sveikuļu kapiem” projektu. 

[..] 
29.   Par ēkas” Ērģelnieki”  jumta seguma atjaunošanu 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
    Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav ,   atturas nav , NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 119 „Par ēkas” Ērģelnieki”  jumta seguma atjaunošanu” projektu. 
Pielikumā: Lēmums ar pielikumiem uz 4 lp. 

 
30.    Par  ēkas „Ērģelnieku” jumta tererasi 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
    Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav ,   atturas nav , NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 120 „Par ēkas ” Ērģelnieki”  jumta terasi” projektu. 
[..] 

31.    Par Noteikumiem Nr. 12/2016.   „Par bērnu  brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu 

Jaunpils novadā” 

A.Fridrihsons 
Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav, atturas nav , NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 121 „Par Noteikumiem Nr. 12/2016. „Par bērnu  brīvdienu nometņu 
līdzfinansēšanu Jaunpils novadā” projektu. 
[..] 

32.    Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai 

D.Adiņa 

Jautājums izskatīts 27.06.2016.   Finanšu un Attīstības komitejas sēdē 
    Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš), pret nav ,   atturas nav , NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.122 „Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai” projektu. 
[..] 

33.   Izpilddirektora informācija 

P.Baranovskis: 
- uzstādītas mēbeles domes izremontētajos kabinetos; 

- noslēdzies  iepirkums pašvaldības ceļu  remontiem un rotaļu laukumu  aprīkojumam; 

- veikta jauno darbinieku izvērtēšana; 
- notika sarunas par pašvaldības nekustamā īpašuma „ Lodes”  par mājas vienkāršotu atjaunošanu; 

- noorganizējām četru novadu sadraudzības pasākumu; 
- notika  divas nekustamo īpašumu izsoles; 

- Labiekārtošans nodaļa strādā pie apkārtnes sakopšanas; 



 

 

- uzlabota gājēju satiksmes drošība Jaunpils centra krustojumā,  CSDD nosūtījām vēstuli par luksafora 

vai radara uzstādīšanas iespējām ;  

- gatavojam tehniskie noteikumus  Annenieku ceļa rekonstrukcijai; 
- godam nosvinēti Līgo svētki . 

 
L.Gintere  informē, ka darba kārtības jautājumi  izskatīti 

 

Sēdi beidz plkst. 10.30 
 

 
Paraksti 

 

Sēdi vadīja           L.Gintere 
 

 
Sēdi protokolēja           I.Lapsa 
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Nr. 91 
Protokols Nr. 6, 1.p. 

 

 
Par SIA”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” vidēja termiņa 

stratēģijas 2016.-2020. gadam apstiprināšanu 

 
     Likuma par pašvaldībām 15 panta 2 apakšpunktā noteikts: gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; 
ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un 
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).  
 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums nosaka, ka  
kapitālsabiedrībām  jāizstrādā vidēja termiņa darbības stratēģija.  
 SIA  „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra””   vidējā  termiņa darbības stratēģijas 
2016. – 2020. gadam galvenais mērķis  ir atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumua nodrošināšana Piejūras 
AAR teritorijā.   
 Pamatojoties uz iepriekš minētajiem tiesību aktiem, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra”” vidējā  termiņa 
darbības stratēģiju 2016. – 2020. gadam. 

2. Publicēt  SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra”” vidējā  termiņa 
darbības stratēģiju 2016. – 2020. gadam Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv. 
 
 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.jaunpils.lv/
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Nr. 92 
Protokols Nr. 6, 2.p. 

 
 Par finansiālo atbalstu ērģeļmūzikas koncertam „Uguņošanas mūzika” Jaunpils baznīcā 

 

Jaunpils novada dome 06.06.2016. saņēma Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudzes  iesniegumu, reģ. Nr.   
3-8/435 ar lūgumu  finansiāli atbalstīt ērģeļmūzikas koncertu, kurs paredzēts 13. augustā , Viduslaiku svētku 

ietvaros.    
Koncertam līdzfinansējumu piešķīra  Valsts Kultūrkapitāla fonds EUR 500,00 apmērā, vēl nepieciešami  

papildus EUR 300,00. 

Likuma  “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5) punkts nosaka pašvaldības funkciju – rūpēties par 
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un 

finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). 
Pamatojoties Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudzes  iesniegumu, reģ. Nr.   3-8/435, saskaņā ar Likuma  

“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5) punktu , NOLEMJ: 
1. Finansiāli atbalsīt Jaunpils evanģēliski luteriskās draudzes rīkotā ērģeļmūzikas koncerta norisi  

Jaunpils baznīcā š. g. 13.augustā.   

2. Finansējumu EUR 300,00 ( trīs simti euro) apmērā piešķirt no   domes budžeta līdzekļiem. 
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.” 
 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Nr. 93 
Protokols Nr. 6, 3.p. 

 

 Par profesionālās  pilnveides izglītības programmas „Tūrisma pakalpojumu sniegšana” 

izveidi Jaunpils vidusskolā 

 

Likuma  „Par pašvaldībām” 15. panta 4) punkts nosaka, ka  viena no pašvaldības autonomām funkcijām 
ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 

audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm 
un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

Izglītības likuma 17.pants nosaka pašvaldības kompetenci izglītībā.  
MK noteikumi Nr. 775 „Vispārējās un profesionālās izglītības licencēšanas  kārtība” nosaka kārtību, kādā 

licencējamas vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās 
izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības 

programmas (turpmāk – izglītības programma). 

Dokumentus licences saņemšanai gatavo Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.  
3 gadīgās programmas realizēšanai nepieciešamo finansējums EUR 6200, 00 apmērā. 

  
Lai radītu iespēju Jaunpils vidusskolā papildus vidusskolas mācību programmai audzēkņiem apgūt 

profesiju, saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem, NOLEMJ: 

1. Jaunpils vidusskolā no 2016. gada 1. septembra ieviest  3 gadīgu 1010 st. profesionālās pilnveides 
izglītības programmu   „Tūrisma pakalpojumu sniegšana”.  

2. Programmu īstenot sadarbībā ar Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma  tehnikumu. 
3. Izglītības kvalitātes dienestā iesniegt dokumentus, programmas „Tūrisma pakalpojumu sniegšana”,  

īstenošanas licences saņemšanai.  
4. Pēc licences saņemšanas slēgt sadarbības līgumu ar Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu par 

programmas „Tūrisma pakalpojumu sniegšana” realizēšanu Jaunpils vidusskolā. 

5. Nepieciešamo finansējumu atbilstoši programmas izmaksām 2016. gadā segt no naudas līdzekļu 
atlikuma, izdarot grozījumus  Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam”.  
6. Nepieciešamo finansējumu  ieplānot kārtējā gada Jaunpils vidusskolas budžetā.  

7. Par lēmuma  izpildi atbildīgs Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš.  

 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Nr. 94 
Protokols Nr. 6, 4.p. 

 

 

 Par  papildus finansējumu Jaunpils vidusskolai 

 

Jaunpils novada dome15.06.2016. saņēma Jaunpils vidusskolas direktora Jāņa Liepiņa iesniegumu, reģ. 
Nr. 3-8/469 ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu EUR 8228,00  apmērā (  tāmes pielikumā). 

Finansējums  nepieciešams: 

- vadības telpu un skolotāju istabas grīdas seguma slīpēšanai un lakošanai    ( tāme EUR 1908.65); 
- krēslu iegādei skolas aktu zālē ( tāme EUR  2514,38); 

- skolēnu galdu un krēslu iegādei latviešu valodas kabinetam, dīvāna un apspriežu galda iegādei 
skolotāju istabai ( tāme EUR 1992,87); 

- pieplūdes un nosūces ventilācijas sisitēmu izbūvei zēnu mājturības klasēs  ( tāme EUR 1811,85). 
Likuma  „Par pašvaldībām” 15. panta 4) punkts nosaka, ka  viena no pašvaldības autonomām funkcijām 

ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm 

un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). 
 

 Pamatojoties uz Jaunpils vidusskolas direktora Jāņa Liepiņa iesniegumu, reģ. Nr. 3-8/469, saskaņā ar 
Likuma  „Par pašvaldībām” 15. panta 4) punktu, NOLEMJ: 

1. Jaunpils vidusskolai piešķirt papildus finansējumu   EUR 8228,00  ( astoņi tūkstoši divi simti 

divdesmit astoņi euro)no naudas  līdzekļu atlikuma. 
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.” 
3. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenā grāmatvede A.Skuja. 

 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Nr. 95 
Protokols Nr. 6, 5.p. 

 
 

                                    Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..]Rsmai  Grīnfogelei 

 

Ierobežotas pieejamības 
 
 
 
 
 
Priekšsēdētāja  
         L.Gintere 
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Nr. 96 
Protokols Nr. 6,6.p. 

 

 

 Par nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma ” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

[..] 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu un nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma”, Saule, 

Jaunpils pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 8. nodaļu, NOLEMJ:  
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma” 2016. gada 15. jūnija izsoles rezultātus 

(komisijas lēmuma izraksts pielikumā).  
2. Slēgt pirkuma līgumu ar ZS „Mazstrautiņi”, reģ. Nr. 50001011361, juridiskā adrese „Mazstrautiņi”, 

Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, par nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma”, Saulē, Jaunpils pagastā, 
Jaunpils novadā, kad. Nr. 90560040028, pārdošanu.  

3. Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs  izpilddirektors P.Baranovskis.  
 
[..] 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Nr. 97 
Protokols Nr. 6,7.p. 

 

 
 Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes ”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā izsoli  

 

[..] 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta pirmās daļas 1.punktu un 

nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Viesatās, Viesatu pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 7. punkta 
7.1.3. apakšpunktu,  NOLEMJ:  

1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, 
pirmo izsoli. 

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Zvaigznes”, 
Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 90900020306,  pazeminot izsoles sākumcenu par 

20 procentiem. 

3. Uzdot Izsoles komisijai organizēt nekustamā pašuma „Zvaigznes” Viesatās, Viesatu pagasts, 
Jaunpils novads otro izsoli. 

 
[..] 

 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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  Par Jaunpils novada domes Ētikas kodeksu un Ētikas komisija izveidošanu 

 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās 

daļas 4.punktu , NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Jaunpils novada domes  Ētikas kodeksu. 

2. Izveidot ētikas komisiju  4  cilvēku sastāvā – Ligita Gintere, Jānis Krūmiņš, Velga Pavlovska, 

Dzidra Krastiņa. 
3. Uzdot Jurista palīgam Dz. Krastiņai izstrādāt ētikas komisijas nolikumu. 

4. Izpilddirektors P.Baranovskis atbildīgs par darbinieku iepazīstināšanu ar Jaunpils novada 
domes Ētikas kodeksu. 

 
Pielikumā Ētikas kodekss uz  4  lp. 

 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lēmumu  nosūtīt manuālā veidā pašvaldības  iestādēm : Jaunpils vidusskolai, p/a „Jaunpils”, SIA „Jaunpils Pils”, PSIA 

„Jaunpils KS”, EDUS visiem lietvedības sistēmas lietotājiem. 
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Jaunpils novada domes 
ĒTIKAS KODEKSS 

Nr.15/2016.  
 

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada domes 

2016. gada 30. jūnija 
lēmumu Nr.98 (prot. Nr.6,8.p.) 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 30. jūnijā 

  
 Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu 
 un 73.panta pirmās daļas 4.punktu  

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Ētikas kodeksa mērķis ir sekmēt likumīgu, godprātīgu un efektīvu Jaunpils novada domes (turpmāk – 

Dome) darbu novada iedzīvotāju interesēs, uzlabot darba kultūru un vairot novada iedzīvotāju cieņu un 
uzticību Domei.  

2. Ētikas kodekss nosaka  Domes deputātu, Domes iestāžu darbinieku, kā arī Domes kapitālsabiedrību, kuras 

pilda pašvaldības deleģētās funkcijas, valdes locekļu un darbinieku (turpmāk – Darbinieki) profesionālās 
ētikas vērtības un principus, pienākumus un atbildību, kas jāievēro attieksmē pret amata pienākumiem, 

saskarsmē ar apmeklētājiem, sadarbības partneriem, vadību, padotajiem un kolēģiem.  

3. Ētikas kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un uzvedības principi, normas un ieteikumi ir saistoši Domes, 
tās iestāžu un kapitālsabiedrību  amatpersonām un darbiniekiem (turpmāk tekstā - darbinieks) neatkarīgi no 

ieņemamā amata un darba attiecību ilguma. Ētikas kodekss ir darba attiecību neatņemama sastāvdaļa. 

 
II. DARBINIEKU PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS PAMATPRINCIPI 

4. Darbinieka rīcībai jāsaskan ar vispārējām ētikas vērtībām un principiem, kā arī jāatbilst normatīvo aktu 
prasībām.  

5. Darbinieks, pildot savus amata pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus:   

5.1. objektivitāte, taisnīgums, godprātība:  
5.1.2. Darbinieks, aizstāvot savu viedokli, veicot amata pienākumus un pieņemot lēmumus, 

balstās tikai uz pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem, to godīgu, taisnīgu un likumīgu 

interpretāciju;  
5.1.2. Darbinieks savus pienākumus veic godprātīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma 

priekšā un neizrādot atšķirīgu attieksmi, neizmantojot savas amata priekšrocības un varu personīgā 
labuma gūšanai sev vai citai personai;  

5.1.3. Darbinieks nepieļauj interešu konflikta rašanos un atsakās no savu pienākumu 
veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu 

tikt apšaubīta Darbinieka darbības objektivitāte un neitralitāte;  

5.2. atbildība un profesionalitāte:  
 5.2.1. Darbinieks savus amata pienākumus veic vienotā komandā, atbildīgi, profesionāli, 

mērķtiecīgi un lietderīgi, ar augstu atbildības sajūtu;  
5.2.2. Darbinieks izmanto savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai 

sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu, kā arī izrāda pašiniciatīvu un izsaka priekšlikumus 

Domes darba pilnveidošanai;  

 



 

 

5.2.3. Darbinieks pilnveido zināšanas un prasmes, kas uzlabo Darbinieka kompetences un 

profesionālo kvalifikāciju;  

5.2.4. Darbinieks informē savus kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un pieredzi, kas 
varētu būt noderīga citiem Darbiniekiem;  

5.2.5. Darbinieku savstarpējās attiecības balstītas uz profesionalitāti un sadarbību, kas 
nepieļauj diskriminējošu rīcību attiecībā pret citādu nacionālo vai sociālo izcelsmi, dzimumu, vecumu, 

politisko un reliģisko pārliecību, kā arī citiem apstākļiem;  

5.2.6. Darbinieks konflikta situācijā rīkojas objektīvi, ir korekts un spēj nošķirt profesionālās 
attiecības no privātajām. Nav pieļaujama citu Darbinieku pazemošana, ciniska attieksme vai 

autoritāra vadības stila piemērošana attiecībā uz citiem Darbiniekiem. 
 

5.3. atklātība, lojalitāte un konfidencialitāte:  

5.3.1. Darbinieks savā darbā ievēro atklātību pret sabiedrību. Ar profesionālo darbību 
saistītos publiskajos izteikumos Darbinieks korekti pauž savu viedokli.  

5.3.2. Darbinieks neatbalsta prettiesisku rīcību, nepieļauj šādas rīcības slēpšanu, atbilstoši 
amata kompetencei uztur pastāvīgu un atklātu saikni ar sabiedrību, tiekoties ar iedzīvotājiem un 

izmantojot plašsaziņas līdzekļu iespējas;  
5.3.3. Darbinieks savā darbā ievēro konfidencialitāti attiecībā uz personas datiem, 

komercinformāciju un citu neizpaužamu informāciju, kuru iegūst, veicot savus darba pienākumus, 

neizmanto to savās privātajās vai citu personu privātajās interesēs, neizpauž šo informāciju 
prettiesiskā veidā un ciena privātumu;  

5.3.4. Darbinieks sniedz tikai patiesu informāciju. 
 

III. DARBINIEKA UZVEDĪBAS PAMATPRINCIPI 

6. Darbinieks izturas ar cieņu pret  darba devēju, rīkojas tā, lai tiktu vairota sabiedrības uzticība Domei.  

7. Darbinieks nepieļauj citu Darbinieku goda vai cieņas aizskaršanu, pazemošanu, nekorektu kritiku vai 
cinisku attieksmi. Uz kļūdām darba procesā norāda personīgi.  

8. Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu 
izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.  

9. Saskarsmē ar iedzīvotājiem, amatpersonām, kā arī citām personām Darbinieks izturas ar cieņu, apzinoties 

viņu tiesības un pienākumus, respektējot citu uzskatus un intereses. Darbinieks ir laipns un pieklājīgs, nelieto 

aizskarošus, apvainojošus izteicienus, neaizskar personas godu un nepazemo viņu, neizturas ciniski pret viņa 
vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem un pārliecību.  

10. Darbinieks izvairās no augstprātīgas un autoritāras rīcības, uzklausa citu viedokli, izvērtē iespējas to 

izmantot sabiedrības interesēs, ievēro demokrātijas normas un koleģialitātes principus.  

11. Darbinieks kopj savu runas un valsts valodas prasmi, nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, 

ko var uztvert kā aicinājumu uz pretlikumīgu rīcību.  

12. Ārpus darba laika Darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, kas sabiedrībā nerada šaubas par viņa spējām 

godprātīgi veikt savus amata pienākumus.  

13. Darbinieks miermīlīgi atrisina konfliktsituācijas, kurās ir nonācis.  

14. Darbinieks atzīst neētisku rīcību vai nekorektu polemiku un labo savas kļūdas.  

15. Darbinieks ievēro darba videi piemērotu pieklājīgu, lietišķu uzvedību, ģērbšanās kultūru.  

16. Darbinieks izvairās no situācijām, kurās varētu rasties interešu konflikts vai korupcijai labvēlīgi apstākļi.  
 

IV. DARBINIEKA ĒTIKAS PAMATPRINCIPI UN AIZLIEGUMI KOMUNIKĀCIJĀ AR LOBĒTĀJIEM 

17. Lobētājs ir fiziskā persona vai privāto tiesību juridiskā persona, kas, savu vai citu privātpersonu interešu 
vadīta, par atlīdzību vai bez tās veic lobēšanu – apzināti un sistemātiski komunicē ar publiskās varas 

subjektiem nolūkā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu noteiktu privātpersonu interešu īstenošanai.  

18. Ja lēmuma pieņemšanas gaitā atklājas, ka lēmums var skart Darbinieka vai viņa ģimenes locekļu 
ekonomiskās intereses, Darbinieks ar rakstisku ziņojumu publisko šo informāciju, lūdzot kompetences 

ietvaros augstākstāvošai amatpersonai vai institūcijai sevi atstatīt no turpmākas dalības lēmuma pieņemšanā.  

19. Darbinieks izvērtē ikvienu ielūgumu vai viesmīlības piedāvājumu, kas saņemts, pildot amata pienākumus, 
ņemot vērā to, kāds labums no šādu ielūgumu pieņemšanas ir pašvaldībai un vai tas nav saistīts ar 

ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam lēmuma pieņemšanas procesā.  

20. Darbiniekam ir aizliegts:  
20.1. neievērojot vienlīdzības principu, kādam no lobētājiem nodrošināt īpašas priekšrocības, ja vien 

to īpaši neparedz tiesību akts vai līgums, salīdzinot ar citām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā vienu no 



 

 

lobētājiem īpaši informējot par viņu interesējošo jautājumu loku, nodrošinot piekļuvi lēmuma pieņēmējiem 

vai citus labumus;  

20.2. pieņemt no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības piedāvājumus 

vai citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām vai arī organizācijai, ar ko viņš ir saistīts. Ar citiem 
labumiem tiek saprasti arī transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai 

jebkāda cita veida materiālie labumi;  

20.3. izmantot sava amata priekšrocības un personiskos kontaktus, lai kādam no lobētājiem 
nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo lēmumu 

pieņemšanu;  

20.4. maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka darbinieks var nodrošināt lobētājam piekļuvi 
augstākstāvošām amatpersonām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu;  

20.5. lūgt lobētājiem vai organizācijām, kuras algo lobētāju, materiāli atbalstīt institūcijas, kurā 

darbinieks ir nodarbināts, rīkotos pasākumus vai organizāciju, ar kuru darbinieks ir saistīts;  

20.6. par atlīdzību vai bez tās pārstāvēt indivīdu, komersantu vai organizāciju kā lobētājam valsts vai 

pašvaldību institūcijā.  

 
V. DOMES DEPUTĀTU POLITISKĀS ĒTIKAS PAMATPRINCIPI 

21. Deputātu ētikas pamatprincipi ir profesionalitāte, objektivitāte, atklātība, taisnīgums, atbildība un 
konfidencialitāte. Deputātu ētiskai rīcībai tiek noteiktas šādas prasības:  

21.1. deputāts ir morāli atbildīgs par savu rīcību (runām, balsojumiem u.c.). Deputāts nevar 
aizbildināties ar valdības pārstāvju, partiju vai citu personu spiedienu, lai attaisnotu balsojumu pret savu 

sirdsapziņu;  

21.2. deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt 
aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus izteicienus;  

21.3. sava viedokļa paušanā deputāts balstās uz pārbaudītu informāciju un faktiem, to objektīvu 

interpretāciju un argumentāciju;  

21.4. deputāts savus amata pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības 
personīgā labuma gūšanai vai lai kavētu pašvaldības institūciju lēmumu izpildi;  

21.5. deputāts godprātīgi un pārdomāti izmanto savas tiesības pieprasīt paskaidrojumus un 

dokumentus un sniegt priekšlikumus uzņēmumu un iestāžu amatpersonām.  
21.6. izmantojot šīs tiesības, deputāts nepieļauj administratīvo resursu nelietderīgu izmantošanu un 

nepamatotu iestāžu un uzņēmumu darbības traucēšanu, nepieļauj prettiesiskas rīcības noklusēšanu vai 

atbalstīšanu;  

21.7. deputāts pastāvīgi izglītojas, apgūst savas valsts un citu valstu demokrātijas un politiskās 

kultūras pieredzi;  

21.8. deputāts ir atklāts un atsaucīgs attieksmē pret sabiedrību un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem;  

21.9. deputāts ievēro un sekmē labas pārvaldības principu ievērošanu pašvaldībā, nepieļauj 
pašvaldības administratīvo resursu izmantošanu deputātu pārstāvošo politisko spēku interesēs.  

 
VI. ĒTIKAS KODEKSA NORMU PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA 

22. Profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtē Domes izveidota Ētikas komisija , kas darbojas 

uz Domes apstiprināta nolikuma pamata.  

23. Ētikas normu pārkāpuma gadījumā personām ir tiesības Domei iesniegt iesniegumu/sūdzību. 
iesniegumā/sūdzībā par Ētikas kodeksa pārkāpumu norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi 

un tālruņa numuru, Darbinieka, par kuru ir iesniegums/sūdzība, vārdu, uzvārdu, amatu, pārkāpuma būtību, 

pierādījumus, kas apliecina pārkāpumu un citu ar pārkāpumu saistītu informāciju.  

24. Saņemtos iesniegumus/sūdzības  reģistrē elektronisko dokumentu uzskaites sistēmā (turpmāk EDUS)  un  
nodod izskatīšanai Ētikas komisijai. Domes priekšsēdētājs saņemto iesniegumu/sūdzību vīzē zināšanai :  

24.1. par Domes iestāžu Darbiniekiem – Domes  iestādes vadītājam;  

24.2. par Domes   iestādes vadītājiem un Domes administrācijas darbiniekiem - Domes 
izpilddirektoram.  

25. Domes  sekretārs  par saņemto iesniegumu/sūdzību 3 (trīs) darba dienu laikā ,   nosūta rakstisku  

informāciju par iesnieguma/sūdzības saņemšanu konkrētajam  darbiniekam .    

26. Ētikas komisija izskata sūdzības un iesniegumus par Darbinieku pieļautajiem Ētikas kodeksa 
pārkāpumiem.  

27. Ja saņemts iesniegums/sūdzība par Ētikas komisijas locekli, Ētikas komisijas loceklis, par kuru saņemts 
iesniegums/sūdzība, nepiedalās lietas izskatīšanā.  



 

 

28. Ja Darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām normām un tajā ir disciplināra pārkāpuma 

pazīmes, pret Darbinieku var ierosināt disciplinārlietu.  

29. Iesnieguma izskatīšana, lēmuma pieņemšana un atbildes sniegšana iesniedzējam tiek nodrošināta 5 

(piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 

 
 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
30. Pašvaldības izpilddirektors iepazīstina darbiniekus ar  Ētikas kodeksu.  

31. Ētikas kodeksu ievieto EDUS un   Domes interneta vietnē www.jaunpils.lv.  

33. Par iepazīšanos ar ētikas kodeksu, katrs Domes deputāts, Domes iestāžu darbinieks, kā arī Domes 

kapitālsabiedrību, kuras pilda pašvaldības deleģētās funkcijas, valdes locekļi un darbinieku apliecina ar savu 
parakstu. 

34. Ētikas kodekss stājas spēkā ar Domes  lēmumu.  
35. Ar šī ētikas kodeksa stāšanos spēkā, spēku zaudē 29.09.2011.  Jaunpils novada domes deputātu ētikas 

kodekss 
 

 

 

Domes priekšēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS 
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Nr. 99 
Protokols Nr. 6,9.p. 

 

 

 Par Nolikumu Nr. 13 /2016. „Jaunpils novada domes Kancelejas nolikums” 

 
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, NOLEMJ: 

Apstiprināt Nolikumu Nr.13/2016.  „Jaunpils  novada domes Kancelejas nolikums”.  

 
Pielikumā Nolikums uz 8  lp. 

 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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NOLIKUMS NR. 13/2016.  

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada domes 

2016. gada 30 jūnija  
   lēmumu Nr. 99 (prot. Nr.6, 9.p.) 

 
 JAUNPILS NOVADA DOMES  KANCELEJAS NOLIKUMS 

 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 30. jūnijā  

 

1. VISPĀRĪGIE  JAUTĀJUMI 
1. Kancelejas nodaļa  (turpmāk tekstā - Kanceleja) ir Jaunpils novada domes  (turpmāk tekstā - Domes)  

administrācijas struktūrvienība, kas atbilstoši Jaunpils novada pašvaldības nolikumam un šim nolikumam  
(turpmāk tekstā – Nolikums) nodrošina  domes un tās izpildinstitūcijas  darbu lietvedības, informācijas un 

pakalpojumu jomā. 

2. Kanceleja savā darbā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus 
spēkā esošos normatīvos aktus,  Domes saistošos noteikumus, iekšējos normatīvos dokumentus, lēmumus, 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus.  
3. Nolikums  nosaka  struktūru, galvenos uzdevumus,  pienākumus, tiesības un  atbildību. 

4. Kancelejas  nolikums ir saistošs visiem Kancelejas  darbiniekiem. 

5. Kanceleju izveido, reorganizē vai likvidē Jaunpils novada  dome un ir  pakļauta  Izpilddirektoram. 
6. Kanceleju  finansē no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

7. Kanceleja veic  uzdevumus sadarbībā ar domes  struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, amatpersonām, 
valsts un pašvaldību institūcijām,  biedrībām , juridiskām un fiziskām personām, savas kompetences ietvaros.  

 
II. KANCELEJAS STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA 

9.  Kancelejas struktūra: 

9.1. Kancelejas vadītājs; 
9.2. jurista palīgs; 

9.3. sekretārs; 
9.4. klientu apkalpošanas speciālists; 

9.5. arhivārs. 

 
10.  Kancelejas  darbu organizē un vada Kancelejas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba 

pašvaldības izpilddirektors. 
11. Kancelejas vadītājs: 

11.1. plāno un organizē Kancelejas darbu  izpildi, nodrošina  darba nepārtrauktību, lietderību un 
tiesiskumu; 

11.2. dod saistošus un metodiskus norādījumus, sniedz ieteikumus darbiniekiem; 

11.3. ir atbildīgs par Nodaļas darbību, atbilstoši tās funkcijām un uzdevumiem; 
11.4. pārvalda Kancelejas rīcībā esošos materiālos un finanšu resursus, nodrošina to racionālu un 

lietderīgu izlietošanu; 
11.5. veic citus pienākumus atbilstoši Domes nolikumam, Kancelejas nolikumam un Kancelejas  

vadītāja amata aprakstam;  

12. Kancelejas  vadītāju prombūtnes laikā aizvieto klientu apkalpošanas speciālists  vai sekretārs. 
13.  Kancelejas  darbiniekus  pieņem darbā un atbrīvo no darba domes izpilddirektors. 

14.  Kancelejas darbinieku pienākumi : 

 



 

 

14.1. saskaņā ar Kancelejas  nolikumu, darba līgumiem un amata aprakstiem  pilda  savus 

pienākumus;  

14.2. nepieciešamības  gadījumā veic arī citus Kancelejas vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un 
kvalifikācijas uzdevumus; 

14.3.  atbilstoši kompetencei  sadarbojas ar administrācijas struktūrvienību vadītājiem un 
darbiniekiem, citām pašvaldības institūcijām, citām pašvaldībām un to institūcijām, valsts pārvaldes 

iestādēm, kapitālsabiedrībām, uzņēmējiem, biedrībām, iedzīvotājiem;  

14.4. nodrošina  noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;  
  14.5. paaugstina savu profesionālo līmeni; 

14.6. nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;  
14.7. ievēro lietišķo etiķeti, saskarsmes un uzvedības kultūras normas;  

14.8. ja  darbinieks saņem tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora, darbinieks 

par to informē Kancelejas  vadītāju. 
 

15. Kancelejas tiesības: 
15.1. pieprasīt un saņemt  nepieciešamo informāciju un dokumentus no administrācijas 

struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, pašvaldības iestādēm, citām pašvaldībām, to institūcijām, valsts 
pārvaldes iestādēm, kapitālsabiedrībām, uzņēmējiem, biedrībām un iedzīvotājiem;  

15.2. iesniegt Izpilddirektoram  priekšlikumus par Kancelejas darba un dokumentu pārvaldības 

pilnveidošanu un rosināt izmaiņas Kancelejas kompetencē esošajās jomās;  
 15.3. ieplānot  nepieciešamo tehniku, materiālus, transporta  nodrošinājumu;  

 15.4. nepieņemt virzībai neatbilstoši noformētus un novēloti iesniegtus dokumentus ( lēmumu 
projektus, vēstules, izziņas u.tml.) ; 

 15.5. piedalīties  darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. 

 
III. KANCELEJAS  GALVENIE DARBA UZDEVUMI 

16. Nodrošina domes priekšsēdētāja  darbu: 
16.1.  koordinē apmeklētāju pieņemšanu, rīko  un nodrošina (ziedi, dāvanas, kafijas galds u.tml.)  

domes priekšsēdētāja  pieņemšanas un   tikšanās;  

16.2. veic ar priekšsēdētājas komandējumiem saistīto pienākumus  (biļešu iegāde, prezentācijas  
materiāli, dāvanas , ziedi u.tml.).  

 

17.  Nodrošina dokumentu pārvaldību: 
      17.1. Domes   darbību dokumentē atbilstoši  funkcijām un uzdevumiem; 

      17.2. savas kompetences ietvaros izstrādā iekšējos normatīvos dokumentus; 
       17.3. nodrošina dokumentu pārvaldību (dokumentēšanas periodu, lietvedības procesa veidus, atbildību 
par lietvedību, paraksta pilnvarojuma līmeni, domē lietojamo  dokumentu grupas un veidus, dokumentu  
informācijas pieejamības līmeni, kārtību kā notiek dokumentu  nodošana, mainoties darbiniekiem, lietu 
nomenklatūras  un lietu veidošanas  principus, arhīva darba organizāciju,  dokumentu noformēšanas 
prasības, dokumentu saņemšanu, reģistrēšanu, apriti,  kontroli , dokumentu atvasinājumi, arhīva darbs u.c.), 
saskaņā ar   Noteikumiem   „Par dokumentu pārvaldību Jaunpils novada Domē”  

      17.4. uztur un attīsta  EDUS ( elektronisko  dokumentu uzskaites sistēmu). 
      17.5. sagatavo  dažāda veida dokumentus (vēstules, izziņas, atļaujas,  rīkojumus, pilnvaras, atskaites, 

statistikas pārskatus  u.tml.); 
      17.6. sniedz konsultācijas par  lietvedības darbu un arhīva darbu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

darbiniekiem; 

     17.7. ved  Domes apbalvojumu reģistra datu bāzi; 
     17.8. nodrošina  fizisko personu privāto un sensitīvo datu aizsardzību, saglabāšanu un neizpaušanu; 

     17.9. sagatavo informācija  par amatpersonām.  

  
18.  Nodrošina domes, domes pastāvīgo komiteju, komisiju, darba grupu  darbu: 
     18.1.  organizatoriski un tehniski sagatavo domes un  pastāvīgo komiteju ( Finanšu, Attīstības, Izglītības, 
kultūras sporta un sociālo lietu ) norisi un kārto lietvedību;  

     18.2. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kurus ierosina  pastāvīgās komitejās ;  
     18.3. protokolē domes un  pastāvīgo komiteju sēdes,  sagatavo protokolus, lēmumus un to 

atvasinājumus;  

   18.4. nodrošina  domes sēdes audioierakstus; 
   18.5. lēmumus un lēmumu atvasinājumus nosūta juridiskajām un fiziskajām personām; 

   18.6. lēmumus  ievada EDUS sistēmā un novīzē attiecīgajiem darbiniekiem izpildei; 



 

 

   18.7. sagatavo informāciju par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem publikācijai novada mājas lapā 

www.jaunpils.lv un  laikrakstā „Jaunpils vēstis”;  

   18.8. sagatavo domes sēžu audio ierakstu , ievietošanai mājas lapā www.jaunpils.lv; 
   18.9.sagatavo  domes deputātu darba laika uzskaites tabeles par nostrādātajām stundām  domes, 

komiteju un komisiju  darbā; 
   18.10. organizatoriski un tehniski sagatavo  sēdes , protokolē  un  kārto  lietvedību šādām domes 

izveidotām komisijām:  

18.10.1. Dzīvokļu komisija; 
18.10.2. Administratīvā komisija; 

18.10.3. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisija; 
18.10.4. Nekustamo īpašumu izsoles komisija; 

18.10.5. Dzīvokļu privatizācijas komisija; 

18.10.6. Lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisija; 
18.10.7. Administratīvo aktu strīdus komisija; 

      18.11. veic   organizatorisko un tehnisko sagatavošanas darbu pirms   dažādu vienreizēju komisiju, 
darba grupu, sēdēm  un sapulcēm,   protokolē  un  kārto  lietvedību.  

 

19. Kārto personāla lietas: 
19.1. kārto   Domes darbinieku personāla lietvedību ,  

      19.2. sagatavo  Domes  iestāžu un struktūrvienību  amatu un amatalgu  sarakstus; 
      19.3. ievieš un vada personāla novērtēšanas sistēmu; 

      19.4. organizē  personāla atlasi un sagatavo dokumentāciju   kandidātu vērtēšanai ; 
      19.5. konsultē darbiniekus personāla jautājumos; 

      19.6. sniedz personāla vadības konsultācijas vadībai; 

     19.7. izstrādā darbinieku atalgojumu sistēmu; 
      19.8. sagatavo ar personālu saistītos dokumentus ( līgumus, vienošanās, rīkojumus , atvaļinājuma 

grafikus u.tml.); 
19.19. strādā ar programmatūru KADRI. 

 

20. Uztur iedzīvotāju reģistra datu bāzi: 
      20.1. deklarē  iedzīvotājus; 

      20.2. izsniedz izziņas no iedzīvotāju datu bāzes; 
      20.3. pārbauda iesniegtās deklarācijas un nodrošina informācijas apmaiņu par personas dzīvesvietas 

maiņu starp pašvaldības un valsts iestādēm saskaņā ar LR Satversmi, MK normatīvajiem dokumentiem, 

Pilsonības Migrācijas lietu pārvaldes instrukcijām, norādījumiem u.c. dokumentiem. 
 

21. Nodrošina juridisko kompetenci : 
        21.1.  nodrošina Iepirkumu komisijas darbu  ; 

 21.2. pašvaldības normatīvo aktu un citu juridisko dokumentu izstrāde, tai skaitā prasības pieteikumu 

un paskaidrojumu gatavošana tiesu institūcijām; 
21.3. lēmumu projektu  izstrāde un akceptēšana; 

  21.4. atbilžu gatavošana uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām utt.; 
  21.5. pašvaldības interešu pārstāvība tiesās, kā arī citās tiesību aizsardzības iestādēs; 

  21.6. juridisku konsultāciju sniegšana pašvaldības vadībai un darbiniekiem; 
       21.7. dokumentu sagatavošana, nodrošinot interešu konflikta novēršanu pašvaldībā strādājošo valsts 

amatpersonu darbībā. 

 
22. Informācijas tehnoloģijas   un datu aizsardzība: 

  22.1. uztur darba kārtībā domes informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un nodrošina tās nepārtrauktu 

un kvalitatīvu funkcionēšanu; 
22.2.  sniedz konsultācijas  IT jomā darbiniekiem;  

22.3. ievieš uzlabojumus un jauninājumus, nodrošina pakāpenisku datortehnikas, programmatūras un 
telekomunikācijas atjaunošanu; 

22.4.nodrošina  datortīkla darbību, tīkla administrēšanu, pārraudzību,  
22.5.veic domes  oficiālo dokumentu un datu bāzu arhivēšanu  un rezerves kopiju veidošanu. (Tas 

laikam uz mums neattiecas) 

 
 
 

http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpils.lv/


 

 

23.  Organizatoriskā un saimnieciskā darbība: 
  23.1. veic  biroja piederumu, kancelejas preču,  pastmarku , karogu,  telpu uzkopšanas līdzekļu  u.c.  

iegādi. 
  23.2. koordinē  sēžu zāles  izmantošanas grafiku. 

 

24.  Domes  pakalpojumu aprakstu izstrāde un aktualizācija: 
24.1. sagatavo , apkopo un regulāri aktualizē  Domes sniegto pakalpojumu  aprakstus: 

24.2. punktā Nr. 25.1.  minētos aprakstus ievieto  Jaunpils novada mājas lapā un portālā www.latvija.lv   
 

25.  Valsts un pašvaldību vienotā  klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbība:  
25.1. nodrošina klientiem pieņemamu darba laiku saskaņā ar Pašvaldības iekšējiem  darba 
kārtības noteikumiem; 

25.2. strādā ar biroja tehniku ( dokumentu kopēšana, skenēšana, laminēšana u.c.);  
25.3. strādā ar korespondenci ( saņem, reģistrē, nosūta) 

 25.4. reģistrē pretendentu iesniegtos iepirkumu piedāvājumus pašvaldības Iepirkuma komisijas 
sagatavotajās reģistrācijas lapās 

25.5.  koordinē  domes  autotransporta plūsmu,  

25.6.  apmeklētāji VPVKAC  var saņemt šādus pakalpojumus: 
25.6.1.  Pašvaldības: 

Nr. p.k. Nosaukums 

1. Samaksāt  nekustamā īpašuma nodokli; 

2. Samaksāt  pašvaldības  apstiprinātos maksas  pakalpojumus , valsts un pašvaldības nodevas;  

3. Saņemt Jaunpils novada Sociālā dienesta pabalstus; 

4. Iesniegt Jaunpils novada domei adresētus jebkura veida dokumentus; 

5. Saņemt Jaunpils novada domes sagatavotos dokumentus.  

           

25.6.2.  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumi 

Nr. p.k.  
Nosaukums 

Iesniegt dokumentus šādu pakalpojumu saņemšanai: 

 1. Apbedīšanas pabalsts;  
 2. Bezdarbnieka pabalsts;  

 3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts;  

   4.  Bērna kopšanas pabalsts;  

   5.  Bērna piedzimšanas pabalsts;  

   6.  Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai; 

   7.  Ģimenes valsts pabalsts;  

   8.  Invaliditātes pensija;  

   9.  Maternitātes pabalsts;  

10.  Pabalsts invalīdam, kuram  nepieciešama kopšana;  

11.  Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;  

12.  Paternitātes pabalsts;  

13.  Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; 

14.  Slimības pabalsts; 

15.  
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna 
maiņa; 

16.  
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna 

izvēle; 

17.  Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; 

18.  Vecāku pabalsts;  

19.  Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram); 

20.  Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;  

21.  Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam); 

22.  Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru; 

23.  Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību; 

24.  Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli; 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep47/Apraksts
http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep51/Apraksts
http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep52/Apraksts
http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep53/Apraksts


 

 

25.  Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru; 

26.  Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts; 

27.  
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma 

plāna maiņu; 

28.  
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli  

(ienākumu deklarēšanai); 

29.  Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu; 

30.  Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli; 

31.  Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības. 

 

25.6.3. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumi 

Nr. p.k.  Nosaukums 

1. Iesniegumu pieņemšana par: 

        1.1. Algas nodokļa grāmatiņu (ANG); 
        1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu; 

        1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai; 

2.  Gada ienākumu deklarāciju (GID) pieņemšana; 

3.  Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā. 

 

25.6.4. Uzņēmumu reģistra (UR) pakalpojumi 

Nr. p.k.  Nosaukums 

1. Konsultāciju sniegšana par iestādes e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos 

reģistros”  

 
1.1.   Informācija par jauna komersanta reģistrāciju; 

1.2.   Informācija par komersanta izmaiņu reģistrāciju; 
1.3.   Informācija par komersanta likvidācijas reģistrāciju; 

 

1.  Konsultāciju  sniegšana par e-pakalpojumu- „Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra 
vestajiem reģistriem”, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā 

www.latvija.lv lietošanā 

 
25.6.5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pakalpojumi 

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-Pakalpojumiem: 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;  

2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;  

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;  

4. Manā īpašumā deklarētās personas;  

5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā;  

6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;  

7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi;  

8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;  

9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa; 

10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs; 

11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana; 

12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē; 

13. Šengenas vīzas pieteikums; 

14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants. 

 
25.6.6. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumi 

Konsultāciju sniegšana par pakalpojumu saņemšanas iespējām e - vidē un NVA sniegtajiem pakalpojumiem, 
izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo informāciju.  

Nr.p.k. Nosaukums 

http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep61/Apraksts
http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep45/Apraksts
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https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP00/Apraksts
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https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/
http://www.latvija.lv/


 

 

1.  Iesniegums statusa piešķiršanai https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/klientam 
     Iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai var iesniegt arī izmantojot 

Aģentūras pašapkalpošanās portālu, ja iesniegums ir apliecināts ar drošu elektronisko parakstu. 
Augšupielādēt iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa saņemšanai var Aģentūras 

pašapkalpošanās portālā. 

2. E-pakalpojumi  

 2.1. CV un vakanču reģistrēšana http://cvvp.nva.gov.lv/CV/Vakanču portāls - visplašākā 
vakanču datu bāze Latvijā 

Darba devējiem CV/Vakanču portāls piedāvā: 
• publicēt vakances; 

• meklēt darbiniekus starp reģistrētajiem darba meklētājiem; 

• meklēt darbiniekus ne tikai Latvijā, bet arī ES/EEZ valstīs. 
Darba meklētājiem CV/Vakanču portāls piedāvā: 

• izveidot savu dzīvesgājuma aprakstu jeb CV  
• meklēt darba devēju reģistrētās vakances visā Latvijā pēc darbības jomas un reģiona. 

 2.2. Profilēšana https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/profilesana  

     Elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas/profilēšanas metode ir paredzēta gan Aģentūras 
darbiniekiem, gan arī plašākam ieinteresēto personu lokam – esošajiem un potenciālajiem 

Aģentūras klientiem.  
     Aģentūras darbiniekiem metode sniedz iespēju efektīvāk un mērķtiecīgāk piedāvāt klientiem 

Aģentūras pakalpojumus, lai pēc iespējas saīsinātu viņu bezdarba periodu un novērstu potenciālos 

riskus, kuri varētu kavēt klientu veiksmīgu atgriešanos darba tirgū.  
Aģentūras klientiem ir iespēja patstāvīgi diagnosticēt savas darba atrašanas iespējas, kā arī 

noteikt atbilstību Aģentūras pieejamajiem pasākumiem 

 2.3. Apmācību monitorings – izglītības iestāžu meklētājs 
http://www.nva.gov.lv/?mode=macibas  

Elektroniskā sistēma ērtākai izglītības iestāžu piedāvājumu meklēšanai piedāvā iespēju ne tikai 
izvēlēties apmācību vietu, kurā var ērtāk un ātrāk nokļūt, bet arī iepazīties ar izglītības iestādes 

apmācību rezultātiem un kvalitatīvie rādītāji 

 2.4. Apmācību grupas bezdarbniekiem un darba meklētājiem  
http://apps.nva.gov.lv/xwiki/bin/view/Main/WebHome#|t=grupa&p=1&l=10&s=adrese&d=as

c  
     Aģentūras apmācību pasākumu pieejamības informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma) tiek 

atspoguļots, kādas apmācības, kādās grupās, kādos termiņos ir plānots īstenot un kāds ir 

pieteikušos dalībnieku skaits, tādējādi nodrošinot bezdarbniekiem un darba meklētājiem 
iespēju iegūt aktuālu informāciju par apmācību ar kuponu metodi pieejamību. Informāciju 

aktualizē izglītības iestādes 
 

3. Informatīvās dienas e-versija http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=464 

     Lai nodrošinātu elastīgākas informācijas saņemšanas iespējas  Aģentūras klientiem, ir 
izveidota Informatīvo dienu versija, kas ievietota un pieejama Aģentūras mājas lapā.  

 

4. Karjeras pakalpojumi - http://www.nva.gov.lv/karjera/ 
     Aģentūras mājas lapas sadaļā Karjeras pakalpojumi iespējams: 

• Atrast mācību iestādes, kur var apgūt profesiju; 
• Noteikt atbilstību izvēlētajai profesijai; 

• Pārbaudīt profesionālās prasmes; 

• Pilnveidot darba meklēšanas iemaņas u.c. 
Lai izmantotu visas piedāvātās iespējas, saglabātu veikto testu rezultātus, nepieciešams 

reģistrēties 

5.  Tests zināšanu līmeņa noteikšanai angļu valodā 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2903  

     Bezdarbniekam un darba meklētājam pirms vēlmes reģistrācijas angļu valodas apmācībai, 
ir iespēja noteikt angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot Aģentūras mājas lapā ievietoto 

testu. 

 
25.6.6. Valsts zemes dienesta (VZD) pakalpojumi 

Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumu saņemšanas iespējām e - vidē un VZD sniegtajiem pa 
Konsultāciju sniegšana par šādiem iestādes pakalpojumiem: 

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/klientam
https://cvvp.nva.gov.lv/#/priv/klients/pieteikties-statusam
https://cvvp.nva.gov.lv/#/priv/klients/pieteikties-statusam
https://cvvp.nva.gov.lv/#/priv/klients/pieteikties-statusam
http://cvvp.nva.gov.lv/
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/profilesana
http://www.nva.gov.lv/?mode=macibas
http://apps.nva.gov.lv/xwiki/bin/view/Main/WebHome#|t=grupa&p=1&l=10&s=adrese&d=asc
http://apps.nva.gov.lv/xwiki/bin/view/Main/WebHome#|t=grupa&p=1&l=10&s=adrese&d=asc
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2903


 

 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. 
Būves  un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra 
informācijas sistēmā 

2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem 

3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū 

4.  
Inženierbūves reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves 

deklarācijas pamata 

5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā 

6. 
Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-
pakalpojums) 

7. 
Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta 
pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums) 

8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā 

9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā 

10. 
Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo 
uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums) 

11. 
„Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā 

kadastrs.lv (e-pakalpojums) 
12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums) 
13. Mani dati Kadastrā  (pieejams e-pakalpojums) 
14. Kadastra informācija mantojuma lietai 

15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums) 
16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums) 
17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu 

18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) 

19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata 

20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva 

21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums) 
22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana 

23. 
Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-
pakalpojums) 

24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana 

25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana 

26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums) 
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums) 

28. 
Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem 

parametriem (e-pakalpojums) 
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums) 
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums) 
31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv 

32. 
Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu 
noformēšana (e-pakalpojums) 

 

25.6.7. Valsts darba inspekcijas (VDI) pakalpojumi 
Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumu saņemšanas iespējām e - vidē un VDI sniegtajiem 

pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo informāciju. 
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem: 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana. 

2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā 

3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā. 

4.  
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā 

saņemšana.   

 

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem: 

http://www.latvija.lv/


 

 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā. 

2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem. 

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana 

4.  
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā 
saņemšana. 

5. 
Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā 

iesniegšana reģistrācijai. 

6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai. 

7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem   

8. 
Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem 

pārkāpumiem saņemšana. 

9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana. 

10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā. 

 
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm: 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. 
Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana 

. 

2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā 

3. Darbavietas higiēniskais raksturojums. 

4.  Ziņojums par arodslimības gadījumu. 

5. 
Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā 
izbeigšanu. 

6. 
Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba 

inspekcijas kompetences jomā. 

 

25.6.8. Lauku atbalsta dienesta (LAD) pakalpojumi 

Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumu saņemšanas iespējām e - vidē ( pieteikšanās EPS  
 

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
26. Grozījumus Kancelejas  nolikumā var ierosināt domes priekšsēdētājs,  izpilddirektors vai Kancelejas  

vadītājs. 
27. Grozījumus nolikumā apstiprina ar   jaunu nolikumu „Par grozījumiem Jaunpils  novada Kancelejas 

nolikumā”, kuru apstiprina  ar domes lēmumu. 

28.   Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 03.02.2010. Nolikumu Nr. 2 „Jaunpils  
novada domes  kancelejas nolikums”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 30. jūnijā                                                                                                            

Nr. 100 
 Protokols Nr. 6,10.p. 

 

 
 

 Par Grozījumiem 2013. gada 13. februāra     

Nolikumā „Par  Jaunpils vidusskolas  darbinieku atlīdzību ” 

 

Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu” , NOLEMJ:  

  
Apstiprināt grozījumus 2013. gada 13. februāra   Nolikumā “Par  Jaunpils vidusskolas  darbinieku 

atlīdzību”. 
 

Pielikumā : grozījumi uz 1 lp.  

 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Grozījumi 2013. gada 13. februāra   Nolikumā 
„Par  Jaunpils vidusskolas  darbinieku atlīdzību” 

  
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada domes 
2016. gada 30. jūnija 

 lēmumu Nr.100 (prot. Nr. 6, 10.p.) 
2016. gada 30. jūnijā  

 
Izdots saskaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu  

un darbinieku atlīdzības likumu”  
 

2013. gada 13. februāra   Nolikumā “Par  p/a “Jaunpils” amatpersonu un darbinieku atlīdzību” izdarīt šādus 

grozījumus : 
 

1.Visā Nolikuma tekstā aizstāt :  
1.1. saīsinājumu „Ls”  ar saīsinājumu „EUR”; 

1.2. vārdu „latos”  ar vārdu „euro”. 

 

2. Punktu 10.  izteikt šādā redakcijā: 

10. Darbiniekam iestādes vadītājs var noteikt piemaksu par personiskā darba ieguldījumu un darba 
kvalitāti. Piemaksas apmērs ir 40% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Piemaksu vienu reizi gadā 

pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu. 
 

3. Punktu Nr. 11 . izteikt šādā redakcijā: 

11. Ja darbinieks saņem vienu vai vairākas piemaksas par papildus darbu un vienlaikus arī piemaksu par 

personiskā darba ieguldījumu un darba kvalitāti, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60% no 

darbinieka mēnešalgas. 
 

4. Punktu Nr. 20.izteikt šādā redakcijā: 

20. Iestādes vadītājs, saskaņā ar darbinieku darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, vienu 

reizi trijos gados darbinieku nosūta uz apmaksātu redzes pārbaudi un uz arodārsta sniegta atzinuma 
pamata sedz redzi uzlabojošo optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādes izdevumus līdz EUR 100,00 

(viens simts euro 00 centi). 

 
 

Direktors            J.Liepiņš
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 30. jūnijā                                                                                                            

Nr. 101 
 Protokols Nr. 6,11.p. 

 

 
 

 Par Grozījumiem 2013. gada 13. februāra   Nolikumā “Par  p/a “Jaunpils” amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību”    

 

Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu” , NOLEMJ:   

 
Apstiprināt grozījumus 2013. gada 13. februāra   Nolikumā “Par  p/a “Jaunpils” amatpersonu un  

darbinieku atlīdzību” 
 

 

Pielikumā : grozījumi uz 1 lp.  

 
 

 
Priekšsēdētāja      L.Gintere 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grozījumi 2013. gada 13. februāra   Nolikumā 
 “Par  p/a “Jaunpils” amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 

  
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada domes 
2016. gada 30. jūnija 

 lēmumu Nr.101(prot. Nr. 6, 11p.) 
2016. gada 30. jūnijā  

Izdots saskaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu  
un darbinieku atlīdzības likumu”  

 
2013. gada 13. februāra   Nolikumā “Par  p/a “Jaunpils” amatpersonu un darbinieku atlīdzību” izdarīt šādus 

grozījumus : 

 
1.Visā Nolikuma tekstā aizstāt :  

1.1. saīsinājumu ”Ls”  ar saīsinājumu “EUR”; 

1.2. vārdu “latos”  ar vārdu “euro”. 

 
2. Punktu 9.  izteikt šādā redakcijā: 

9. Darbiniekam iestādes vadītājs var noteikt piemaksu par personiskā darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti. Piemaksas apmērs ir 40% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Piemaksu vienu reizi gadā 
pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu. 

 
3. Punktu Nr. 10 . izteikt šādā redakcijā: 

10. Ja darbinieks saņem vienu vai vairākas piemaksas par papildus darbu un vienlaikus arī piemaksu par 
personiskā darba ieguldījumu un darba kvalitāti, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60% no 

darbinieka mēnešalgas. 

 
4. Punktu Nr. 19.izteikt šādā redakcijā: 

19. Iestādes vadītājs, saskaņā ar darbinieku darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, vienu 
reizi trijos gados darbinieku nosūta uz apmaksātu redzes pārbaudi un uz arodārsta sniegta atzinuma 

pamata sedz redzi uzlabojošo optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādes izdevumus līdz EUR 100,00 
(viens simts euro 00 centi). 

 

 
P/a „Jaunpils” direktora p.i.          

 S.Nordena 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 30. jūnijā                                                                                                            

Nr. 102 
  Protokols Nr. 6,12.p. 

 

     
Par papildus finansējumu p/a „Jaunpils” 

 

[..] 
Pamatojoties uz p/a „Jaunpils ”  direktores p.i. S.Nordenas iesniegumu, reģ. Nr. 3-8/503, saskaņā ar 

Likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu: 

1. P/a „Jaunpils” piešķirt papildus finansējumu  EUR 2481,59  (  divi tūkstoši četri simti astoņdesmit 
viens euro un 59 euro centi) no naudas  līdzekļu atlikuma. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.” 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenā grāmatvede A.Skuja. 
 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lēmumu  nosūtīt manuālā veidā p/a „Jaunpils” direktora p.i. S.Nordenai, EDUS galvenajai grāmatvedei A.Skujai, 

grāmatvedei E.Liepiņai  
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
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 Par Jaunpils novada domes publisko gada pārskatu 2015. gadam 

 
Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 72. pantu, kurš paredz , ka pašvaldībai jānodrošina publiskā 

pārskata sagatavošana un ziņojuma publicēšanu, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Jaunpils novada domes 2015. gada publisko pārskatu. 

2. Laikrakstā “Jaunpils vēstis” publicēt ziņojumu par Jaunpils novada domes 2015. gada publiskā  

pārskata publicēšanu un pieejamību. 
3. Nodrošināt publiskā pārskata pieejamību novada Domē .  

4. Nodrošināt publiskā pārskata pieejamību Jaunpils novada Domes mājas lapā www.jaunpils.lv un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā  www.varam.gov.lv elektroniskā veidā. 

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

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Sauleskrasti”, Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560070143 

 
Pamatojums -  Jaunpils novada domes Attīstības programmas 2012.- 2018.gadam aktualizētā Rīcības 

plāna rīcība  1.51 – Izveidot sociālos dzīvokļus un iedzīvotāju iesniegumi/ rinda uz dzīvokļu īres iespējām.  

Nekustamais īpašums “Sauleskrasti” , Jaunpils pagastā, Jaunpils  novadā, kadastra Nr. 9056007 0145,  
nekustamaios īpašums sastāv no zemes vienības 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9056 0070143  

Nekustamajam īpašumam noteikts nekustamā  īpašuma lietošanas mērķis –pārējo sabiedrisko objektu 

apbūves teritorija , (NĪML 0908) 

Saskaņā ar Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam funkcionālo zonējumu nekustamā 

īpašuma “Sauleskrasti”, kadastra apzīmējums 90560070143 noteiktā atļautā izmantošana ir Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija  (DzM). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka detālplānojumā 
atbilstoši mēroga noteiktībai detalizē un konkretizē teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajā 

funkcionālajā zonējumā paredzētos teritorijas izmantošanas veidus un aprobežojumus, nosakot prasības 
katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Šī paša panta ceturtā daļa nosaka, ka 

detālplānojuma izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, 

nosaka vietējā pašvaldība darba uzdevumā. Detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā  var apvienot ar 
būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

 Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, NOLEMJ: 
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Sauleskrasti”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9056 007 0 143. 
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr. 2016/01 detālplānojuma izstrādei. 

3. Detālplānojuma izstrādātāju noteikt, saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma nosacījumiem.  

4. Apstiprināt Attīstības nodaļas vadītāju V.Zīverti  par detālplānojuma izstrādes vadītāju. 
5. Jaunpils novada domes Attīstības nodaļai lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS) 
Pielikumā darba uzdevums uz 5 lp. 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

DARBA UZDEVUMS NR.2016/01 

detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam “Sauleskrasti”, kadastra Nr. 9056 007 0145, 

Jaunpils novadā 
 

1. Detālplānojuma izstrādes mērķis un pamatojums: 

Detālplānojuma izstrādes teritorija – nekustamā īpašuma “Sauleskrasti” kadastra Nr. 90560070145  

teritorija, kuru ietver pašvaldības ceļš C-10 Leveste -Mežavoti, valsts nozīmes ūdenstece Rūšu 

strauts, nekustamais īpašums „Levestes  krasti”, kadastra Nr. 90560070144 
Piekļuve nekustamajam īpašumam nodrošināta no pašvaldības  veļa C-10 Leveste -Mežavoti. 

 
Detālplānojuma teritorija attēlota darba uzdevuma pielikumā. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt Jaunpils  novada teritorijas plānojumā 2013.-
2024.gadam noteiktās atļautās izmantošanas prasības, lai precizētu jaunu apbūves gabalu– sociālo 

dzīvojamo ēku un dzīvojamo māju būvniecībai izveides nosacījumus. Plānot risinājumam atbilstošu 

infrastruktūru. Zemes vienības kopējā platība ir 6,00 ha. 
Detālplānojuma izstrādes pamatojums – nekustamā īpašuma “Levestes krasti” (kadastra Nr. 

….._ detālplānojuma izstrāde tiek veikta, lai uzsāktu teritorijas izmantošanu. Detālplānojuma izstrādes 
nepieciešamību pamato MK 2014.gada 14.oktobra Noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 40.2.punkts, kurš nosaka, ka lauku teritorijā detālplānojumu izstrādā, ja 

plānotā jaunu zemes vienību veidošana un apbūve rada nepieciešamību pēc kompleksiem transporta 
infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību 

pamato arī Jaunpils  novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam iezīmētā teritorija, kurai izstrādājams 
detālplānojums. 

Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar : 

- 2013.gada 30.janvārī apstiprināto Jaunpils novada teritorijas plānojumu 2013.- 2024.gadam; 
- Teritorijas plānošanas likumu; 

- MK 2014.gada 14.oktobra Noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”; 

- MK 2014.gada 8.jūlija Noteikumiem Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmas noteikumi”; 

- MK 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”; 
- Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Jaunpils novadā izstrādātajiem attīstības 

plānošanas dokumentiem. 

Nepieciešamie dati un dokumenti detālplānojuma izstrādes nodrošināšanai: 

- Jaunpils novada domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un nodošanu 
publiskajai apspriešanai; 

- Darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai; 
- Līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu; 

- Darba uzdevumā minēto un Teritorijas attīstības informācijas sistēmā (Turpmāk – TAPIS) 

pieteikto institūciju atzinumi; 
- Topogrāfiskais materiāls ar noteiktību M1:500, ne vecāks par 1 gadu, kas saskaņots ar SIA 

“TOPO dati” 

2. Detālplānojuma izstrādes uzdevumi: 

2.1. Izstrādāt risinājumus īpašuma apbūvei, nosakot detalizētus apbūves noteikumus 

detālplānojuma teritorijai, nodrošinot to atbilstību teritorijas izmantošanas un apbūves 

nosacījumu prasībām un citu normatīvo aktu prasībām. 

2.2. Izstrādāt perspektīvos transporta infrastruktūras risinājumus, lai nodrošinātu vienotu 

transporta tīklu teritorijā un sasaisti ar apkārtējām teritorijām. 

2.3. Izstrādāt visu nepieciešamo inženierkomunikāciju nodrošinājuma shēmas, noteikt ceļu 

nodalījuma joslas un citus apgrūtinājumus. 

2.4. Izstrādāt detālplānojuma projekta redakcijas atbilstoši Jaunpils novada domes 

pieņemtajiem lēmumiem. 

2.5. Sagatavot pārskatu par detālplānojuma izstrādes procesu. Pārskatu par detālplānojuma 

izstrādes procesu sagatavot katrā no detālplānojuma izstrādes posmiem atbilstoši faktiski 

notikušajām darbībām. 



 

 

2.6. Veikt sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas pasākumus, tai skaitā ievietot paziņojumus 

par detālplānojuma izstrādes gaitu un pasākumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

izskatīt privātpersonu iesniegumus, organizēt un protokolēt sabiedriskās apspriedes un 

citas darba gaitā nepieciešamās sanāksmes, apkopot to rezultātus un atbilstoši precizēt 

detālplānojumu. 

2.7. Pieprasīt no institūcijām nosacījumus un atzinumus, un atbilstoši precizēt detālplānojumu. 

2.8. Sagatavot detālplānojumu atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma ieteikumiem, ja tas tiek 

pieprasīts Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) nosacījumos. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi 

novērtējums, publisko apspriešanu apvienot ar detālplānojuma 1.redakcijas publisko 

apspriešanu. 

2.9. Pirms detālplānojuma apstiprināšanas Jaunpils novada domē, iesniegt detālplānojuma 

projekta galīgās redakcijas grafisko materiālu digitālā veidā Jaunpils novada domes datu 

bāzes uzturētājam SIA “TOPO Dati ”, saņemot atbilstošu saskaņojumu uz detālplānojuma 

grafiskās daļas. 

 

3. Īpašie nosacījumi detālplānojuma izstrādē: 

3.1.  Teritorijas atļautā izmantošana un apbūves parametri jāparedz atbilstoši 2013.gada 

30.janvārī apstiprinātā Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026.gadam 

nosacījumiem funkcionālās zonas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM). 

3.2. Teritorijā paredzēt elektroapgādes sistēmu, gāzes apgādes sistēmu, elektronisko sakaru 

sistēmu, centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu detālplānojuma 

teritorijā, saskaņā ar atbildīgo institūciju nosacījumiem un novada apbūves noteikumu 

prasībām. 

3.3. Paredzēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu, norādot un raksturojot tās novadīšanas vietu. 

3.4. Paredzēt detālplānojuma teritorijā labiekārtotu publiski pieejamu teritoriju – apstādījumus, 

atpūtas vietas. 

3.5. Paredzēt telpisku nodalījumu sociālo mājokļu apbūves teritorijai no pārējās detālplānojuma 

apbūves teritorijas . 

 
4. Publiskā apspriešana un informēšana: 

4.1. Detālplānojuma izstrādes gaitā paredzētie pasākumi; 

4.1.1. Priekšlikumu un iebildumu iesniegšana uzsākot detālplānojuma izstrādi, kas 

ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas; 

4.1.2. Publiskā apspriešana par detālplānojuma 1.redakciju ( un precizēto 

redakciju, ja tāda tiek izstrādāta), kas ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas ( vai ne 

mazāk par 3 nedēļām precizētajām redakcijām): 

- Priekšlikumu un iebildumu iesniegšana; 

- Sabiedriskā apspriede; 

- Nodrošināta iespēja iepazīties ar detālplānojuma redakciju 

pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv un TAPIS sistēmā; 

4.1.3. Informatīvās planšetes publiskās apspriešanas gaitā: 

- Iesniedzamas pašvaldībai ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms publiskās 

apspriešanas uzsākšanas; 

- Planšetes izmērs A2-A1, vai pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu 

optimālu informācijas uztveramību; 

- Ietvertā informācija: paziņojums par detālplānojuma publisko 

apspriešanu un būtiskākā vizuālā, grafiskā un teksta informācija par 

detālplānojuma risinājumu, tai skaitā atļautā izmantošana, satiksmes 

infrastruktūra un inžnierkomunikācijas. 

4.1.4. Sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie 

priekšlikumi un institūciju atzinumi – pēc publiskās apspriešanas beigām. 

 
4.2. Paziņojumi, kas nosūtāmi nekustamo īpašumu īpašniekiem un publicējami TAPIS sistēmā , 

vietējā laikrakstā “Jaunpils vēstis” un Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv: 

4.2.1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un privātpersonu priekšlikumu 

iesniegšanu – 4 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Papildus MK 
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Noteikumos Nr.628 ietvertajām prasībām, paziņojumā ietver informāciju par 

rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un termiņu Jaunpils novada domē. 

4.2.2. Par detālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu (un atkārtotu 

apspriešanu, ja nepieciešams)- 2 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

Publiskās apspriešanas termiņu paredz ne mazāku par 4 nedēļām 

1.redakcijai un ne mazāku par 3 nedēļām pilnveidotajām redakcijām; 

4.2.3. Par sanāksmi publiskās apspriešanas gaitā saņemto priekšlikumu 

izvērtēšanai, kas ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms sanāksmes ievietojams TAPIS 

sistēmā un nosūtāms publicēšanai Jaunpils novada mājas lapā. Papildus 

paziņojums publicējams arī vietējā laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, ja paredzama 

laikraksta izdošana līdz sanāksmes datumam. 

4.3. Paziņojums  par detālplānojuma apstiprināšanu: 

4.3.1. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, Jaunpils 

novada mājas lapā www.jaunpils.lv un TAPIS sistēmā; 

4.3.2. Paziņojums teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekiem 

Administratīvā procesa kārtībā. 

5. Projekta sastāvs: 

5.1.  Paskaidrojuma raksts 

- Teritorijas pašreizējais izmantošanas apraksts un attīstības nosacījumi; 

- Detālplānojuma izstrādes pamatojums; 

- Detālplānojuma risinājumu apraksts; 

- Risinājuma saistība ar pieguļošajām teritorijām; 

- Ziņojums par detālplānojuma atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 

prasībām. 

5.2.  Grafiskā daļa: 

5.2.1. Esošā teritorijas izmantošana: 

- Zemes īpašuma robežas ar zemes kadastra numuru; 

- Sarkanās līnijas/ceļa nodalījuma joslas, aizsargjoslas, citi 

apgrūtinājumi; 

- Inženierkomunikāciju tīkli; 

- Meliorācijas sistēmas; 

- Ceļi  

5.2.2. Plānotā teritorijas izmantošana: 

- Īpašumu robežas (plānotās zemes vienības robežas, paredzot 

piekļūšanas iespējas pie katras); 

- Funkcionālās zona vai apakšzona katrai zemes vienībai; 

- Priekšlikums zemes lietošanas mērķim katrai zemes vienībai; 

- Pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas; 

- Satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju shēmas, ceļu/ielu 

šķērsprofili; 

- Ceļu nodalījuma joslas, būvlaides, apbūves līnijas; 

- Apgrūtinātās teritorijas, kas noteiktas normatīvajos aktos par 

apgrūtinātajām teritorijām (arī plānošanas dokumentos), 

aizsargjoslas (objekti un teritorijas, kam tās nosaka), servitūti un 

apgrūtinājumi katram zemesgabalam; 

- Aizsargjoslu un apgrūtinājumu saraksts katram zemesgabalam ar 

apgrūtinājumu klasifikācijas kodiem un platībām; 

- Meliorācijas sistēmas plāns; 

- Plānotās apbūves shēma; 

- Adresācijas priekšlikumi; 

- Publiski pieejamās labiekārtotās ārtelpas teritorija un labiekārtojums. 

 

5.3.  Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi: 

5.3.1. Detalizēti teritorijas izmantošanas nosacījumi, apbūves parametri un 

aprobežojumi katrai zemes vienībai, tai skaitā institūciju nosacījumos 

pieprasītie; 
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5.3.2. Vides pieejamības nosacījumi;’ 

5.3.3. Apbūves teritoriju labiekārtojuma nosacījumi; 

5.3.4. Prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam; 

5.3.5. Nosacījumi apbūves arhitektoniskajam risinājumam (ja tiek paredzēti); 

5.3.6. Nosacījumi koku saglabāšanai; 

 

5.4. Detālplānojuma realizācijas kārtība:  

Plānojamās teritorijas juridisko īpašnieku apstiprināts detālplānojuma apbūves realizācijas 

plāns, kurā jānorāda: 

- Detālplānojumā paredzēto inženierkomunikāciju, satiksmes infrastruktūras un 

apbūves būvniecības kārtas un to secība; 

- Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu izbūves un apsaimniekošanas 

nosacījumi; 

- Meža zemju transformācijas pasākumu kārtība; 

- Finansētājs; 

- Uzbūvēto inženierkomunikāciju, ceļu un citas publiskās infrastruktūras 

apsaimniekotājs; 

- Detālplānojuma realizācijas termiņi. 

5.5. Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projekts (īpašie nosacījumi 

administratīvajam līgumam): 

5.5.1. Sagatavojams atbilstoši saskaņotajai detālplānojuma realizācijas kārtībai; 

5.5.2. Jāparedz ceļu un galveno inženierkomunikāciju izbūve pirms teritorijas 

sadales un apbūves veikšanas; 

5.5.3. Jāparedz iespēja nodot ceļus un atbilstošās zemes vienības pašvaldībai pēc 

ceļu izbūves; 

5.5.4. Jānodrošina detālplānojuma teritorijā esošo ceļu koplietošanas funkcija. 

 
5.6. Pārskats par detālplānojuma izstrādi: 

5.6.1. Pārskata saturs: 

- Vietējās pašvaldības lēmumi par detālplānojuma izstrādi, tai skaitā – 

uzsākšanu, nodošanu publiskai apspriešanai un apstiprināšanu 

(ietverot lēmumu pielikumus), darba uzdevums; 

- Ziņojums par institūciju nosacījumiem, to ievērošanu vai noraidīšanu, 

norādot noraidījuma pamatojumu; 

- Ziņojums par institūciju atzinumiem un atkārtotiem atzinumiem, ja 

tādi bijuši nepieciešami detālplānojuma izstrādes gaitā; 

- Ziņojuma par publiskās apspriešanas norisi un tās ietvaros 

notikušajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem; 

- Ziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanas un publiskās 

apspriešanas gaitā saņemtajiem fizisko un juridisko personu 

iesniegumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot 

noraidījuma pamatojumu; 

- Cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei; 

 

5.6.2. Pārskatam pievienojamie dokumenti: 

- Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi; 

- Saņemtie privātpersonu (tai skaitā kaimiņu zemes gabalu īpašnieku) 

priekšlikumi un iebildumi, kā arī uz tiem sniegtās atbildes; 

- Publiskās apspriešanas materiāli, tai skaitā paziņojumi un 

publikācijas presē, apliecinājumi par paziņojumu nosūtīšanu, 

sanāksmju protokoli; 

- Zemesgrāmatas apliecība, zemes robežu plāns, 

- Līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu; 

 
6. Detālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas: institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus 

detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām detālplānojuma redakcijām. Jānodrošina 



 

 

šo institūciju sniegtās informācijas un nosacījumu ievērošana, kā arī atzinumu pieprasīšana, kuras 

nepieciešamību sniegt nosacījumus un saņemt atzinumu pieteikušas TAPIS sistēmā. 

Jānodrošina sekojošu institūciju nosacījumu un atzinumu saņemšana: 
6.1. Vides valsts dienesta Ventspils reģionālā vides pāŗvalde; 

6.2. Veselības inspekcija; 

6.3. A/S “Sadales tīkli”  

6.4. SIA “Lattelekom” 

6.5. SIA “Latvijas Gāze” 

6.6. PSIA “Jaunpils KS” 

6.7.  …… 

7. Iesniedzamā dokumentācija: 

Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu 
noformēšanu un savietojamiem iekļaušanai TAPIS sistēmā. 

 
Prasības noformējumam un eksemplāru skaitam 

Detālplānojuma projekts un Pārskats par detālplānojuma izstrādi 

1 eksemplārs papīra formā, ietverot visas sadaļas un pielikumus: 
Datorizdrukā uz A4 formāta lapām (ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 vai citā formātā, 

kas iesiets A4 formāta sējumā), iesiets, visas lapas sanumurētas; 

Visos projekta eksemplāros uz projekta vāka, Paskaidrojuma rakstā, apbūves noteikumos, Grafiskās 
daļas plānos, detālplānojuma realizācijas kārtībā jābūt izstrādātāja un zemes gabala īpašnieka 

parakstam; 
Ievērotas autortiesības un norādes uz informācijas avotiem; 

Grafiskā daļa: 

- Uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas, SIA “Topodati”  saskaņotas topogrāfiskās kartes 
pamatnes, kura nav vecāka par vienu gadu; 

- Mēroga noteiktība M 1:500, izdrukas mērogs ne mazāks par 1:1000, nodrošinot sniegtās 
informācijas  pārskatāmību; 

- Funkcionālo zonu apzīmējumi – krāsojums un burtu indeksi – atbilstoši spēkā esošajam Jaunpils 
novada teritorijas plānojumam; 

- Jāpievieto teritorijas izvietojuma shēma un lietotie apzīmējumi; 

- Rasējumu lapu labajā apakšējā stūrī rakstlaukums (pasūtītājs, izstrādātājs, detālplānojuma 
nosaukums, rasējuma lapas nosaukums, kopējais lapu skaits daļā, lapas numurs pēc kārtas, 

mērogs, plānojuma izstrādātāja , daļas vai nodaļas vadītāja un tehniskā izstrādātāja uzvārds, 
paraksts un datums); 

- Zemes ierīcības darbos sertificētas personas paraksts, kas apliecina, ka paredzētie zemes 

ierīcības darbi atbilst normatīvo aktu prasībām; 

1 eksemplārs elektroniskā formātā : 

Paskaidrojuma raksts, Apbūves noteikumi, Detālplānojuma realizācijas kārtība, pieliumi un 
Pārskats par detālplānojuma izstrādi – doc formātā un pdf formātā; 

Grafiskā daļa – vektordatu formā dgn formātā, kas savietojams ar programmatūru MicroStation 

V8, kā arī portatīvā dokumentu formātā pdf. 

Detālplānojuma galīgā redakcija un Pārskats par detālplānojuma izstrādi 

            Tās pašas prasības noformējumam kā detālplānojuma projektam, bet papildus pirms 

detālplānojuma iesniegšanas apstiprināšanai Jaunpils novada domē, detālplānojuma galīgās redakcijas 
Grafiskā daļa digitālā veidā (*dgn. vai  *dwg.  formātā) iesniedzama Jaunpils novada pašvaldības datu 

bažes uzturētājam (SIA “TOPO Dati” ), saņemot atbilstošu saskaņojumu uz detālplānojuma Grafiskās 

daļas; 
              Pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma apstiprināšanu Jaunpils novada domē 

iesniedzami 4 pilni eksemplāri (2 no tiem iesieti cietos vākos kā arhīva eksempāri), ar katram pievienotu 
detālplānojuma projektu elektroniskā formātā (attiecīgi *doc. formātā un vektordatu formā *dgn. 

formātā, kā arī pilnu versiju portatīva dokumenta *pdf. formā), administratīvā līguma kopiju un Domes 
lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu; 

          Vienā no detālplānojuma arhīva eksemplāriem jāiekļauj visi izsniegto nosacījumu un 

saskaņojumu, kā arī pārējās korespondences oriģināleksemplāri, ja tie izsniegti papīra formā. 
 

Darba uzdevums derīgs 2 (divus) gadus nolēmuma pieņemšanas dienas.  

 
Attīstības nodaļas vadītāja                                                V.Zīverte 
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 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “ĀBEĻDĀRZS”, Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080130 

 

Pamatojums -  Jaunpils novada domes Attīstības programmas 2012.- 2018.gadam aktualizētā Rīcības 

plāna rīcība  3.11 – Veicināt mājokļu attīstību un teritoriju sakārtošanu un pilnvērtīgu izmantošanu 
Nekustamais īpašums “ĀBEĻDĀRZS” , Jaunpils pagastā, Jaunpils  novadā, kadastra Nr. 90560080130. 

nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 18,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 90560080130. 
Nekustamajam īpašumam noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – pārējo sab. Nozīmes obj. Izbūve, 

(NĪML 0908) 

Saskaņā ar Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam funkcionālo zonējumu nekustamā 
īpašuma “Ābeļdārzs”, kadastra apzīmējums 90560080130 noteiktā atļautā izmantošana ir Mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorija  (DzM). 
Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka detālplānojumā 

atbilstoši mēroga noteiktībai detalizē un konkretizē teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajā 
funkcionālajā zonējumā paredzētos teritorijas izmantošanas veidus un aprobežojumus, nosakot prasības 

katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Šī paša panta ceturtā daļa nosaka, ka 
detālplānojuma izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, 

nosaka vietējā pašvaldība darba uzdevumā. Detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā  var apvienot ar 

būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, NOLEMJ: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Ābeļdārzs”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9056 008 0130. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr. 2016/02 detālplānojuma izstrādei. 
3. Apstiprināt Attīstības nodaļas vadītāju par detālplānojuma izstrādes vadītāju. 

4. Iekļaut apbūves gabala nomnieka līgumā punktu par pašvaldības ieguldīto līdzekļu zemes gabala 

sakārtošanā būvniecībai atmaksu Domei.  
5. Detālplānojuma izstrādātāju noteikt , saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma nosacījumiem.  

6. Jaunpils novada domes Attīstības nodaļai lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS) 

 

Pielikumā darba uzdevums uz 5 lp. 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 

 
 

 

 
 

 



 

 

DARBA UZDEVUMS NR.2016/02 

detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam “Ābeļdārzs”, kadastra Nr. 90560080130, 

Jaunpils novadā 
 

Detālplānojuma izstrādes mērķis un pamatojums: 

Detālplānojuma izstrādes teritorija – daļu no nekustamā īpašuma “Ābeļdārzs” kadastra Nr. 

90560080130 teritorija, kuru ietver pašvaldības iela – Ābeļu iela, kadastra apz. 90560080326,   
zemes  gab. „Pūpoli”  kadastra apz. 90560080269. 
 

Piekļuve nekustamajam īpašumam nodrošināta no pašvaldības  ielas – Ābeļu iela  . 
 

Detālplānojuma teritorija attēlota darba uzdevuma pielikumā. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt Jaunpils  novada teritorijas plānojumā 2013.-

2024.gadam noteiktās atļautās izmantošanas prasības, lai precizētu jaunu apbūves gabalu grupu– Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija . Plānot risinājumam atbilstošu infrastruktūru. Zemes vienības kopējā platība ir 

1,5 ha. 
Detālplānojuma izstrādes pamatojums – nekustamā īpašuma “Ābeļdārzs” (kadastra Nr. ….._ 

detālplānojuma izstrāde tiek veikta, lai uzsāktu teritorijas izmantošanu atbilstoši tā funkcionālajam 
zonējumam. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību pamato MK 2014.gada 14.oktobra Noteikumu Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.3.punkts, kurš nosaka, ka 

pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā, ja plānota triju un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību 
izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir savrupmāju apbūves teritorija (DzS), 

mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD), jauktas 
centra apbūves teritorija (JC) vai publiskās apbūves teritorija (P);. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību 

pamato arī Jaunpils  novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam iezīmētā teritorija, kurai izstrādājams 

detālplānojums. 
Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar : 

- 2013.gada 30.janvārī apstiprināto Jaunpils novada teritorijas plānojumu 2013.- 2024.gadam; 
- Teritorijas plānošanas likumu; 

- MK 2014.gada 14.oktobra Noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”; 
- MK 2014.gada 8.jūlija Noteikumiem Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmas noteikumi”; 
- MK 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”; 
- Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Jaunpils novadā izstrādātajiem attīstības 

plānošanas dokumentiem. 

Nepieciešamie dati un dokumenti detālplānojuma izstrādes nodrošināšanai: 
- Jaunpils novada domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un nodošanu 

publiskajai apspriešanai; 
- Darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai; 

- Līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu; 

- Darba uzdevumā minēto un Teritorijas attīstības informācijas sistēmā (Turpmāk – TAPIS) 
pieteikto institūciju atzinumi; 

- Topogrāfiskais materiāls ar noteiktību M1:500, ne vecāks par 1 gadu, kas saskaņots ar SIA 
“TOPO dati” 

8. Detālplānojuma izstrādes uzdevumi: 

8.1. Izstrādāt risinājumus īpašuma apbūvei, nosakot detalizētus apbūves noteikumus 

detālplānojuma teritorijai, nodrošinot to atbilstību teritorijas izmantošanas un apbūves 

nosacījumu prasībām un citu normatīvo aktu prasībām. 

8.2. Izstrādāt perspektīvos transporta infrastruktūras risinājumus, lai nodrošinātu vienotu 

transporta tīklu teritorijā un sasaisti ar apkārtējām teritorijām. 

8.3. Izstrādāt visu nepieciešamo inženierkomunikāciju nodrošinājuma shēmas, noteikt ceļu 

nodalījuma joslas un citus apgrūtinājumus. 

8.4. Izstrādāt detālplānojuma projekta redakcijas atbilstoši Jaunpils novada domes 

pieņemtajiem lēmumiem. 

8.5. Sagatavot pārskatu par detālplānojuma izstrādes procesu. Pārskatu par detālplānojuma 

izstrādes procesu sagatavot katrā no detālplānojuma izstrādes posmiem atbilstoši faktiski 

notikušajām darbībām. 



 

 

8.6. Veikt sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas pasākumus, tai skaitā ievietot paziņojumus 

par detālplānojuma izstrādes gaitu un pasākumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

izskatīt privātpersonu iesniegumus, organizēt un protokolēt sabiedriskās apspriedes un 

citas darba gaitā nepieciešamās sanāksmes, apkopot to rezultātus un atbilstoši precizēt 

detālplānojumu. 

8.7. Pieprasīt no institūcijām nosacījumus un atzinumus, un atbilstoši precizēt detālplānojumu. 

8.8. Sagatavot detālplānojumu atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma ieteikumiem, ja tas tiek 

pieprasīts Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) nosacījumos. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi 

novērtējums, publisko apspriešanu apvienot ar detālplānojuma 1.redakcijas publisko 

apspriešanu. 

8.9. Pirms detālplānojuma apstiprināšanas Jaunpils novada domē, iesniegt detālplānojuma 

projekta galīgās redakcijas grafisko materiālu digitālā veidā Jaunpils novada domes datu 

bāzes uzturētājam SIA “TOPO Dati ”, saņemot atbilstošu saskaņojumu uz detālplānojuma 

grafiskās daļas. 
 

9. Īpašie nosacījumi detālplānojuma izstrādē: 

9.1.  Teritorijas atļautā izmantošana un apbūves parametri jāparedz atbilstoši 2013.gada 

30.janvārī apstiprinātā Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026.gadam 

nosacījumiem funkcionālās zonas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM). 

9.2. Teritorijā paredzēt elektroapgādes sistēmu, gāzes apgādes sistēmu, elektronisko sakaru 

sistēmu, centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu detālplānojuma 

teritorijā, saskaņā ar atbildīgo institūciju nosacījumiem un novada apbūves noteikumu 

prasībām. 

9.3. Paredzēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu, norādot un raksturojot tās novadīšanas vietu. 

9.4. Paredzēt detālplānojuma teritorijā labiekārtotu publiski pieejamu teritoriju – apstādījumus, 

atpūtas vietas. 
 

10. Publiskā apspriešana un informēšana: 

10.1. Detālplānojuma izstrādes gaitā paredzētie pasākumi; 

10.1.1. Priekšlikumu un iebildumu iesniegšana uzsākot detālplānojuma izstrādi, kas 

ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas; 

10.1.2. Publiskā apspriešana par detālplānojuma 1.redakciju ( un precizēto 

redakciju, ja tāda tiek izstrādāta), kas ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas ( vai ne 

mazāk par 3 nedēļām precizētajām redakcijām): 

- Priekšlikumu un iebildumu iesniegšana; 

- Sabiedriskā apspriede; 

- Nodrošināta iespēja iepazīties ar detālplānojuma redakciju 

pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv un TAPIS sistēmā; 

10.1.3. Informatīvās planšetes publiskās apspriešanas gaitā: 

- Iesniedzamas pašvaldībai ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms publiskās 

apspriešanas uzsākšanas; 

- Planšetes izmērs A2-A1, vai pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu 

optimālu informācijas uztveramību; 

- Ietvertā informācija: paziņojums par detālplānojuma publisko 

apspriešanu un būtiskākā vizuālā, grafiskā un teksta informācija par 

detālplānojuma risinājumu, tai skaitā atļautā izmantošana, satiksmes 

infrastruktūra un inžnierkomunikācijas. 

10.1.4. Sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie 

priekšlikumi un institūciju atzinumi – pēc publiskās apspriešanas beigām. 
 

10.2. Paziņojumi, kas nosūtāmi nekustamo īpašumu īpašniekiem un publicējami TAPIS 

sistēmā , vietējā laikrakstā “Jaunpils vēstis” un Jaunpils novada mājas lapā 

www.jaunpils.lv: 

10.2.1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un privātpersonu priekšlikumu 

iesniegšanu – 4 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Papildus MK 

Noteikumos Nr.628 ietvertajām prasībām, paziņojumā ietver informāciju par 

rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un termiņu Jaunpils novada domē. 

http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpils.lv/


 

 

10.2.2. Par detālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu (un atkārtotu 

apspriešanu, ja nepieciešams)- 2 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

Publiskās apspriešanas termiņu paredz ne mazāku par 4 nedēļām 

1.redakcijai un ne mazāku par 3 nedēļām pilnveidotajām redakcijām; 

10.2.3. Par sanāksmi publiskās apspriešanas gaitā saņemto priekšlikumu 

izvērtēšanai, kas ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms sanāksmes ievietojams TAPIS 

sistēmā un nosūtāms publicēšanai Jaunpils novada mājas lapā. Papildus 

paziņojums publicējams arī vietējā laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, ja paredzama 

laikraksta izdošana līdz sanāksmes datumam. 

10.3. Paziņojums  par detālplānojuma apstiprināšanu: 

10.3.1. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, Jaunpils 

novada mājas lapā www.jaunpils.lv un TAPIS sistēmā; 

10.3.2. Paziņojums teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekiem 

Administratīvā procesa kārtībā. 

11. Projekta sastāvs: 

11.1.  Paskaidrojuma raksts 

- Teritorijas pašreizējais izmantošanas apraksts un attīstības nosacījumi; 

- Detālplānojuma izstrādes pamatojums; 

- Detālplānojuma risinājumu apraksts; 

- Risinājuma saistība ar pieguļošajām teritorijām; 

- Ziņojums par detālplānojuma atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 

prasībām. 

11.2.  Grafiskā daļa: 

11.2.1. Esošā teritorijas izmantošana: 

- Zemes īpašuma robežas ar zemes kadastra numuru; 

- Sarkanās līnijas/ceļa nodalījuma joslas, aizsargjoslas, citi 

apgrūtinājumi; 

- Inženierkomunikāciju tīkli; 

- Meliorācijas sistēmas; 

- Ceļi  

11.2.2. Plānotā teritorijas izmantošana: 

- Īpašumu robežas (plānotās zemes vienības robežas, paredzot 

piekļūšanas iespējas pie katras); 

- Funkcionālās zona vai apakšzona katrai zemes vienībai; 

- Priekšlikums zemes lietošanas mērķim katrai zemes vienībai; 

- Pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas; 

- Satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju shēmas, ceļu/ielu 

šķērsprofili; 

- Ceļu nodalījuma joslas, būvlaides, apbūves līnijas; 

- Apgrūtinātās teritorijas, kas noteiktas normatīvajos aktos par 

apgrūtinātajām teritorijām (arī plānošanas dokumentos), 

aizsargjoslas (objekti un teritorijas, kam tās nosaka), servitūti un 

apgrūtinājumi katram zemesgabalam; 

- Aizsargjoslu un apgrūtinājumu saraksts katram zemesgabalam ar 

apgrūtinājumu klasifikācijas kodiem un platībām; 

- Meliorācijas sistēmas plāns; 

- Plānotās apbūves shēma; 

- Adresācijas priekšlikumi; 

- Publiski pieejamās labiekārtotās ārtelpas teritorija un labiekārtojums. 
 

11.3.  Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi: 

11.3.1. Detalizēti teritorijas izmantošanas nosacījumi, apbūves parametri un 

aprobežojumi katrai zemes vienībai, tai skaitā institūciju nosacījumos 

pieprasītie; 

11.3.2. Vides pieejamības nosacījumi;’ 

11.3.3. Apbūves teritoriju labiekārtojuma nosacījumi; 

http://www.jaunpils.lv/


 

 

11.3.4. Prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam; 

11.3.5. Nosacījumi apbūves arhitektoniskajam risinājumam (ja tiek paredzēti); 

11.3.6. Nosacījumi koku saglabāšanai; 
 

11.4. Detālplānojuma realizācijas kārtība:  

Plānojamās teritorijas juridisko īpašnieku apstiprināts detālplānojuma apbūves realizācijas 

plāns, kurā jānorāda: 
- Detālplānojumā paredzēto inženierkomunikāciju, satiksmes infrastruktūras un 

apbūves būvniecības kārtas un to secība; 

- Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu izbūves un apsaimniekošanas 

nosacījumi; 

- Meža zemju transformācijas pasākumu kārtība; 

- Finansētājs; 

- Uzbūvēto inženierkomunikāciju, ceļu un citas publiskās infrastruktūras 

apsaimniekotājs; 

- Detālplānojuma realizācijas termiņi. 

11.5. Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projekts (īpašie nosacījumi 

administratīvajam līgumam): 

11.5.1. Sagatavojams atbilstoši saskaņotajai detālplānojuma realizācijas kārtībai; 

11.5.2. Jāparedz ceļu un galveno inženierkomunikāciju izbūve pirms teritorijas 

sadales un apbūves veikšanas; 

11.5.3. Jāparedz iespēja nodot ceļus un atbilstošās zemes vienības pašvaldībai pēc 

ceļu izbūves; 

11.5.4. Jānodrošina detālplānojuma teritorijā esošo ceļu koplietošanas funkcija. 
 

11.6. Pārskats par detālplānojuma izstrādi: 

11.6.1. Pārskata saturs: 

- Vietējās pašvaldības lēmumi par detālplānojuma izstrādi, tai skaitā – 

uzsākšanu, nodošanu publiskai apspriešanai un apstiprināšanu 

(ietverot lēmumu pielikumus), darba uzdevums; 

- Ziņojums par institūciju nosacījumiem, to ievērošanu vai noraidīšanu, 

norādot noraidījuma pamatojumu; 

- Ziņojums par institūciju atzinumiem un atkārtotiem atzinumiem, ja 

tādi bijuši nepieciešami detālplānojuma izstrādes gaitā; 

- Ziņojuma par publiskās apspriešanas norisi un tās ietvaros 

notikušajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem; 

- Ziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanas un publiskās 

apspriešanas gaitā saņemtajiem fizisko un juridisko personu 

iesniegumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot 

noraidījuma pamatojumu; 

- Cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei; 
 

11.6.2. Pārskatam pievienojamie dokumenti: 

- Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi; 

- Saņemtie privātpersonu (tai skaitā kaimiņu zemes gabalu īpašnieku) 

priekšlikumi un iebildumi, kā arī uz tiem sniegtās atbildes; 

- Publiskās apspriešanas materiāli, tai skaitā paziņojumi un 

publikācijas presē, apliecinājumi par paziņojumu nosūtīšanu, 

sanāksmju protokoli; 

- Zemesgrāmatas apliecība, zemes robežu plāns, 

- Līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu; 

 

12. Detālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas: institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus 

detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām detālplānojuma redakcijām. Jānodrošina 

šo institūciju sniegtās informācijas un nosacījumu ievērošana, kā arī atzinumu pieprasīšana, kuras 

nepieciešamību sniegt nosacījumus un saņemt atzinumu pieteikušas TAPIS sistēmā. 

Jānodrošina sekojošu institūciju nosacījumu un atzinumu saņemšana: 



 

 

12.1. Vides valsts dienesta Ventspils reģionālā vides pāŗvalde; 

12.2. Veselības inspekcija; 

12.3. A/S “Sadales tīkli”  

12.4. SIA “Lattelekom” 

12.5. SIA “Latvijas Gāze” 

12.6. PSIA “Jaunpils KS” 

12.7.  …… 

13. Iesniedzamā dokumentācija: 

Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu 
noformēšanu un savietojamiem iekļaušanai TAPIS sistēmā. 

 

Prasības noformējumam un eksemplāru skaitam 

Detālplānojuma projekts un Pārskats par detālplānojuma izstrādi 

1 eksemplārs papīra formā, ietverot visas sadaļas un pielikumus: 

Datorizdrukā uz A4 formāta lapām (ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 vai citā formātā, kas 
iesiets A4 formāta sējumā), iesiets, visas lapas sanumurētas; 

Visos projekta eksemplāros uz projekta vāka, Paskaidrojuma rakstā, apbūves noteikumos, Grafiskās daļas 
plānos, detālplānojuma realizācijas kārtībā jābūt izstrādātāja un zemes gabala īpašnieka parakstam; 

Ievērotas autortiesības un norādes uz informācijas avotiem; 

Grafiskā daļa: 
- Uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas, SIA “Topodati”  saskaņotas topogrāfiskās kartes 

pamatnes, kura nav vecāka par vienu gadu; 
- Mēroga noteiktība M 1:500, izdrukas mērogs ne mazāks par 1:1000, nodrošinot sniegtās 

informācijas  pārskatāmību; 

- Funkcionālo zonu apzīmējumi – krāsojums un burtu indeksi – atbilstoši spēkā esošajam Jaunpils 
novada teritorijas plānojumam; 

- Jāpievieto teritorijas izvietojuma shēma un lietotie apzīmējumi; 
- Rasējumu lapu labajā apakšējā stūrī rakstlaukums (pasūtītājs, izstrādātājs, detālplānojuma 

nosaukums, rasējuma lapas nosaukums, kopējais lapu skaits daļā, lapas numurs pēc kārtas, 

mērogs, plānojuma izstrādātāja , daļas vai nodaļas vadītāja un tehniskā izstrādātāja uzvārds, 
paraksts un datums); 

- Zemes ierīcības darbos sertificētas personas paraksts, kas apliecina, ka paredzētie zemes ierīcības 
darbi atbilst normatīvo aktu prasībām; 

1 eksemplārs elektroniskā formātā : 

Paskaidrojuma raksts, Apbūves noteikumi, Detālplānojuma realizācijas kārtība, pieliumi un Pārskats 
par detālplānojuma izstrādi – doc formātā un pdf formātā; 

Grafiskā daļa – vektordatu formā dgn formātā, kas savietojams ar programmatūru MicroStation V8, 
kā arī portatīvā dokumentu formātā pdf. 

Detālplānojuma galīgā redakcija un Pārskats par detālplānojuma izstrādi 

            Tās pašas prasības noformējumam kā detālplānojuma projektam, bet papildus pirms 
detālplānojuma iesniegšanas apstiprināšanai Jaunpils novada domē, detālplānojuma galīgās redakcijas 

Grafiskā daļa digitālā veidā (*dgn. vai  *dwg.  formātā) iesniedzama Jaunpils novada pašvaldības datu 

bāzes uzturētājam (SIA “TOPO Dati” ), saņemot atbilstošu saskaņojumu uz detālplānojuma Grafiskās daļas; 
              Pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma apstiprināšanu Jaunpils novada domē iesniedzami 

4 pilni eksemplāri (2 no tiem iesieti cietos vākos kā arhīva eksempāri), ar katram pievienotu detālplānojuma 
projektu elektroniskā formātā (attiecīgi *doc. formātā un vektordatu formā *dgn. formātā, kā arī pilnu 

versiju portatīva dokumenta *pdf. formā), administratīvā līguma kopiju un Domes lēmumu par 

detālplānojuma apstiprināšanu; 
          Vienā no detālplānojuma arhīva eksemplāriem jāiekļauj visi izsniegto nosacījumu un saskaņojumu, 

kā arī pārējās korespondences oriģināleksemplāri, ja tie izsniegti papīra formā. 
 

 

Darba uzdevums derīgs 2 (divus) gadus nolēmuma pieņemšanas dienas.  
 

 
Attīstības nodaļas vadītāja                                               V.Zīverte 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 30. jūnijā                                                                                                            

Nr. 106 
  Protokols Nr. 6,16.p. 

 

 

 Par projekta “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Viesatu ciemā un Levestes ciemā ” 

papildfinansējumu 

 

Pamatojums -  VARAM 21.01.2016 lēmums Nr. 5/26/18-1e/428 “Par mērķdotācijas piešķiršanu 
pašvaldības pasākumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Viesatu ciemā un Levestes ciemā” EUR 9000 un 

09.02.2016. Vienošanās par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas 

kārtību un izlietojuma uzraudzību pasākumam “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Viesatu ciemā un Levestes 
ciemā”  Nr.5-32.2/27 un Jaunpils novada domes Iepirkuma komisijas 2016.gada 20.jūnija lēmumu Nr.3 – 

“Piešķirt tiesības slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) “MK Dizains””, reģistrācijas 
Nr.45403024800, juridiskā adrese: Nameja iela 7, Jēkabpils, LV-5201 , iepirkuma identifikācijas 

Nr.JND2016/5, ar nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu par piedāvāto līguma cenu 

EUR 9125.00 bez PVN. Līdz ar to kopējās projekta izmaksas EUR 11041,25.  
 Saskaņā ar iepriekš minēto, NOLEMJ: 

1. Projekta “Bērnu rotaļu laukumu izbūve Viesatu ciemā un Levestes ciemā” īstenošanai piešķirt 
finansējumu  EUR 2041,25 ( divi tūkstoši četrdesmit viens  euro 25 euro centus) no  naudas  līdzekļu 

atlikuma. 

2. Rotaļlaukuma seguma klājuma izmaksas segt no  domes  budžeta līdzekļiem EUR 851,84 
(astoņi simti piecdesmit viens euro 84 euro centi) apmērā   no  naudas  līdzekļu atlikuma. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.” 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenā grāmatvede A.Skuja. 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
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Nr. 107 
  Protokols Nr. 6,17.p. 

 

 
 Par projekta “Sporta infrastruktūras pārbūve pie Jaunpils vidusskolas” uzsākšanu nekustamā 

īpašuma “Jaunpils vidusskola”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 90560080104 

 
Pamatojoties uz  Jaunpils novada domes Attīstības programmas 2012.- 2018.gadam Jaunpils novada 

investīciju plāna 2015.-2018.gadam (aktualizēts ar 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.21) plānoto projektu 
Nr.24. “Sporta infrastruktūras rekonstrukcija pie Jaunpils vidusskolas”, NOLEMJ:  

1. Uzsākt iepirkuma procedūru tehniskā projekta izstrādei un  sporta infrastruktūras pārbūvei pie 

Jaunpils vidusskolas nekustamā īpašumā  „Jaunpils vidusskola”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 9056 0080104. 

2. Apstiprināt projektēšanas uzdevumu  sporta infrastruktūras projektēšanai. 
3. Apstiprināt izpilddirektoru P.Baranovski par projekta vadītāju. 

 

Pielikumā darba uzdevums uz 3 lp. 

 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

(tehniskie noteikumi) 

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI 
Mērķis : 

1. Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils novadā, kadastra Nr.90560080104. 
2. Projek.ta mērķis ir izstrādāt Jaunpils vidusskolas stadiona un sporta laukumu pārbūves skiču projektu un 

būvprojektu Projektēšanas uzdevumā noteiktajā apjomā. 

 

1 2 3 

 

1. 

Projektējamā 

objekta 
nosaukums 

Jaunpils vidusskolas stadiona pārbūve 

 

2. 

Pasūtītāja 

organizācijas 
nosaukums, adrese 

un tālrunis 

Jaunpils novada dome, reģ.Nr. 

“Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, 
Tālr. 63107069 

3. Būvniecības veids Pārbūve  
 

4. 

Projektēšanas  

Darbu posmi 

1.Skiču projekts, kas sastāv no: 
 Stadiona skrejceļš un vieglatlētikas disciplīnu sektori; 
 Stadiona futbola laukums ar dabisko zālāju; 

 Sporta laukumi.  

2.Stadiona skrejceļa, vieglatlētikas disciplīnu sektora un Sporta laukumu 
būvprojekts. 

5. Projektēšanas 

robežas 
Esošā stadiona (kadastra apzīmējums 90560080104) teritorija.  

6. Norādījumi par 

darba apjomu 

Skiču projekts 
 Stadiona skrejceļš un vieglatlētikas disciplīnu sektori; 

 Stadiona futbola laukums ar dabisko zālāju; 
 Sporta laukumi.  

Stadions 
1.Veikt esošās teritorijas ģeotehnisko izpēti; (stadions, spēļu laukumi).  
2.Stadiona skrejceļu un vieglatlētikas disciplīnu sektoru pārbūve. 

3.Paredzēt stadiona teritorijas ierobežošanu ar žogu 2,00 metru augstumā 
atbilstoši stadiona plānotajām aktivitātēm un piekļūšanu skrejceļiem nodrošināt 

par vārtiņiem. 

4. Stadiona skrejceļa zonās veikt vismaz 4 (četrus) grunts ģeoloģiskā sastāva 

noteikšanas urbumus, (lai varētu noteikt cik lielā mērā stadionam nepieciešams 
grunts maiņa pirms jauna seguma uzklāšanas).  

5. Mainīt stadiona skrejceļu segumu, paredzot tam 0.01% slīpumu uz futbola 

laukuma pusi (uz drenāžas reni), demontējot esošo skrejceļu segumu (uz 
bitumena skrejceļa seguma uzlikts gumijas segums) un ierīkojot jaunu, 

ūdenscaurlaidīgu asfaltbetona pamatojumu ar mūsdienīgu sintētisko segumu. 
Ierīkot bortakmeņus un drenējošo reni ar šķembām gar skrejceļa iekšējām sānu 

malām. Gar skrejceļa iekšējo malu paredzēt apmali H=50mm. 

6. Paredzēt 100 m garš skrejceļš ar 4 celiņiem un 300 m garš skrejceļš ar 3 

celiņiem ar sintētisko sporta segumu. 

7. Vieglatlētikas sektoros arī ir jābūt sintētiskajam sporta segumam. 

8. Futbola laukums jābūt skrejceļu iekšpusē. Skrejceļa iekšējā malā (līkumā) 

jābūt tāllēkšanas, 3-soļlēkšanas sektoram. 
Paredzot sintētisko sporta segumu ar uzliešanas metodi (spray coated) 16 mm 

biezu.   
9. Lodes, diska, mešanas sektori stadiona skrejceļa iekšējā malā (līkumā – 

pretējā pusē tālēkšanas sektoram).  

10.Šķēpa mešanas sektoram paredzēt vismaz 30 m garu ieskrējiena celiņu 



 

 

stadiona dienvidu pusē. 

12. Ceļi un laukumi. 

13.Veco solu demontāža un jaunu stacionāru solu uzstādīšana skatītājiem.  
14. Paredzēt teritorijas apzaļumošanu. 

15. Futbola laukuma pārbūve ar dabisko zālāja segumu, atjaunojot esošo 
drenāžas sistēmu, veicot stadiona zemes virskārtas rekultivāciju. Futbola 

laukuma laistīšanas sistēmas izbūve un pārbūve. 

16.Spēļu laukumiem paredzēt energoefektīva apgaismojuma ierīkošanu, kas 
nodrošinās nepieciešamo apgaismojuma līmeni nakts spēļu turnīra 

organizēšanai. 

17.Gar stadiona skrejceļu (taisnē) paredzēt stacionāros trenažierus dažādām 
muskuļu grupām. 

Sporta laukumi 

1. Ierīkot basketbola laukumu ar sintētisko segumu un diviem pārvietojamiem 

groziem.  

2. Ierīkot pludmales volejbola laukumu ar jaunu aprīkojumu. 

3.Āra sporta laukumus norobežot ar ierobežojošo žogu 3,5-5 metru augstumā 
atbilstoši laukumos plānotajām aktivitātēm pēc vajadzības. Laukumus savā 

starpā paredzēt atdalīt ar noņemamu tīklu. Būvprojektā paredzēt visu 
nepieciešamo iebūvējamo aprīkojumu.  

7. Norādījumi par 
inženiertīklu 

ierīkošanu objektā 

Inventāra noliktavā/ģērbtuvēs paredzēt: ūdensapgādi, kanalizāciju, 
elektroapgādi (apgaismojumam un spēkā tīkliem), apsardzes signalizāciju, 

ugunsdzēsības signalizāciju. 
Stadionam: 
Lietus notekūdeņu, gruntsūdeņu savākšana – paredzēt sakārtot esošo lietus 
novadīšanas sistēmu stadionam; 

Elektroapgāde- paredzēt teritorijā vispārīgu apgaismojumu, 

Vājstrāvas-paredzēt videonovērošanu stadionam; 
Paredzēt laistīšanas ūdens vadi futbola laukumam. 

8. Būvprojekta 

sastāvs,  
4 eksemplāros + 1 

eksemplārs grafiskā 
daļa (dwg) un  

teksta daļa CD 

formātā  
 

 

1.Vispārīgā daļa 

 Projektēšanas uzdevums; 
 Tehniskie noteikumi; 

 Licence, sertifikāti; 
 Topogrāfiskais plāns; 

 Ģeotehniskā izpēte; 

 Paskaidrojuma raksts; 
 Stadiona tehniskais apsekojums; 

 u.c. būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti. 
2. Arhitektūras daļa 

   2.1. Ģenerālplāna sadaļa  
 Paskaidrojuma raksts; 

 Vispārīgie rādītāji; 

 Ģenerālplāns ar horizontālo un vertikālo piesaisti un savietotajiem 
inženiertīkliem, grafiski norādot to aizsargjoslas, demontējamos 

elementus; 
 Teritorijas sadaļa (t.sk. teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana, 

ietves, gājēju celiņi); 

 Stadiona aprīkojuma elementi; 
 Žogs. 

2.2. Arhitektūras risinājumi 
3. Inženierrisinājumu daļa: 

 Būvkonstrukcijas 



 

 

 Elektroapgāde iekšējie un ārējie 
 Ūdensapgāde un kanalizācija 

 Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkli 
 Videonovērošanas sistēmas 

4. Ekonomikas daļa 

 Būvdarbu apjomu saraksts (konsolidēts); 
 Darbu organizēšanas projekts; 

 Izmaksu aprēķins. 
Būvprojektam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem un saistošiem likumiem, 

normām un nosacījumiem. 

9. 
 

Skiču un tehniskā 
projekta 

saskaņošana - veic 
Projektētājs 

- AS “Latvenergo”  
- PSIA “Jaunpils KS”  

- SIA „Lattelecom”, ja nepieciešams šķērsot sakaru tīklus 
- Jaunpils novada dome 

- Jaunpils būvvalde 
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LĒMUMS 
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Nr. 108 
  Protokols Nr. 6,18.p. 

 

 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par pašvaldības zemes nomu Jaunpils novadā” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, un 43.panta 
trešo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 18.punktu , NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  Saistošos noteikumus Nr.12 „Par pašvaldības zemes nomu Jaunpils novadā” 
2. Saistošos noteikumu 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 to stāšanās spēkā, publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 
 

 

Pielikumā  saistošie  noteikumi un paskaidrojuma raksts  uz  4 lp. 

 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lēmumu EDUS pēc Saistošo noteikumu stāšanās spēkā nosūtīt izpilddirektoram P.Baranovskim, Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājai Z.Mielavai, galvenajai grāmatvedei A.Skujai, grāmatvedei  E.Liepiņai, nodok\lu administratorei I.Zorikai 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12 

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada domes 

2016. gada 30. jūnija  
sēdes Nr. 6 , lēmumu Nr.108 

 

 „PAR PAŠVALDĪBAS ZEMES NOMU JAUNPILS NOVADĀ” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 30. jūnijā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta  
 pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, un 43.panta trešo daļu, 

 Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumiem Nr.735 
Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu   

 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1.Saistošie noteikumi nosaka Jaunpils novada domei piederošās vai piekrītošās zemes iznomāšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību. 
2. Šie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas nomāt vai nomā Jaunpils novada 

domei piederošo vai piekrītošo zemi.  
3.Noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad : 

3.1. Jaunpils novada dome zemi iznomā valsts vai pašvaldības iestādēm; 

3.2. Jaunpils novada dome zemi iznomā atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju”; 

3.3.tiek izlietotas zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 26.panta otro daļu; 

3.4. ja Jaunpils novada dome iznomā zemi biedrībām vai nodibinājumiem un iznomājamās zemes 

izmantošanas mērķis ir sabiedrības vai tās grupu interesēs;  
4. Jaunpils novada dome informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem 

zemesgabaliem izliek Jaunpils novada domes ēkas informācijas stendā, publicē Jaunpils novada domes 
mājaslapā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos. 

5. Par zemesgabalu publicē šādu informāciju: 
5.1. adresi,  

5.2.kadastra numuru, 

5.3.platību,  
5.4. zemes lietošanas mērķi saskaņā ar teritorijas plānojumu,  

5.5. iznomātāja noteikto minimālo zemesgabala nomas maksu,  
5.6.iznomāšanas termiņu,  

5.7.nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņu, kas nav īsāks par 1 mēnesi no šīs informācijas 

publicēšanas pašvaldības mājas lapā. 
6. Zemes nomas līgumus slēdz par zemesgabaliem vai to daļām, kuri atrodas Jaunpils novada domes 

īpašumā, valdījumā, vai ir piekrītoši Jaunpils novada domei. Zemes nomas līgumus Jaunpils novada domes 
vārdā paraksta Jaunpils novada domes priekšsēdētājs. 

7. Jaunpils novada dome ir tiesīga uz laiku līdz 5 gadiem iznomāt zemesgrāmatā nereģistrētu zemesgabalu, 

kas zemes reformas laikā līdz īpašnieka vai valdītāja maiņai atrodas tās rīcībā. 
8. Zeme personisko palīgsaimniecību, mazdārziņu un lauksaimniecības vajadzībām pirmajām kārtām tiek 

iznomāta personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Jaunpils novada administratīvajā teritorijā vai 
reģistrējušas saimniecisko darbību Jaunpils novada administratīvajā teritorijā.  

 



 

 

9. Personas, kuras vēlas nomāt Jaunpils novada domei piederošo vai piekrītošo zemi (tās daļu) iesniedz: 

9.1. Iesniegumu par zemesgabala nomu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods,  

dzīvesvietas adrese (juridiskām personām nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), zemesgabala 
adrese, platība, kadastra apzīmējums, nomāšanas termiņš un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība; 

9.2.dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz zemesgabala esošām ēkām (būvēm), vai 
līdz īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā vienu no likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās" 17. un 28.pantā minētajiem dokumentiem, vai dokumentus, kas apliecina personas 

lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai pašvaldības izziņu par to, ka ēkas (būves) atrodas 
personas lietošanā un piekrīt šīs personas mājsaimniecībai (lauku apvidos).  

 
II. NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA NOMAS MAKSAS APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA 

10. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0 ha nomas maksas apmērs 

gadā ir 2% no zemes kadastrālas vērtības, bet ne mazāk par EUR 7,00. 
11. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība ir lielāka par 1,0 ha, bet nepārsniedz 2,0 ha 

nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālas vērtības, bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā. 
12. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs 

gadā ir 3% no zemes kadastrālas vērtības - bet ne mazāks par EUR 21,00 gadā. 
13. Par nomas līguma noteikto maksājumu termiņu kavējumiem, iznomātājs aprēķina nokavējuma naudu 

0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas. 

14. Zemes nomniekam nav tiesības nodot (vai iznomāt) zemes gabalu citai personai. 
15. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

 
 

III. APBŪVĒTA ZEMESGABALA NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA UN NOMAS MAKSAS 

APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA 
16. Zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu Jaunpils novada domes 

zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. 
17. Ja iznomā apbūvētu Jaunpils novada domes zemesgabalu, uz kura atrodas pašvaldības ēkas, zemes 

nomas un ēku nomas līgumi slēdzami vienlaikus. 
18. Apbūvēta zemesgabala nomas maksa ir aprēķināma saskaņā ar MK noteikumiem „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, izņemot gadījumu, ja nomas līgums tiks noslēgts nomas tiesību izsoles 

rezultātā, un šī izsoles rezultātā noteiktā nomas maksa ir augstāka. Minimālā nomas maksa par apbūvēto 
zemi ir EUR 28,00 gadā. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”, ar domes lēmumu nomas maksu var samazināt līdz 90%. Minimālā nomas maksa ir EUR 28,00 gadā. 
19. Apbūvēta zemesgabala nomas maksas samazinājumu sāk aprēķināt ar domes lēmumā noteikto datumu. 

Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

20. Nomas maksu nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas. 
21. Apbūvei paredzēta zemesgabala nomas maksas apmērs ir 3% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne 

mazāks EUR 28,00 gadā. 
22. Par nomas līguma noteikto maksājumu termiņu kavējumiem, iznomātājs aprēķina nokavējuma naudu 

0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas. 

23. Zemes nomniekam nav tiesības nodot (vai iznomāt) zemes gabalu citai personai. 
 

IV. ZEMES NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA 
24. Lēmumu par Jaunpils novada domei piederošās vai piekrītošas zemes iznomāšanu, pārtraukšanu, 

pagarināšanu, vai grozījumu izdarīšanu nomas līgumā, pamatojoties uz personas iesniegumu vai pēc savas 
iniciatīvas, Jaunpils novada domes vārdā pieņem Jaunpils novada domes priekšsēdētājs. Par noslēgtajiem 

līgumiem informēt domi.  

25. Personai, kurai pamatojoties uz domes lēmumu ir piešķirts nomā zemesgabals, ir pienākums viena 
mēneša laikā no domes lēmuma spēkā stāšanas dienas noslēgt līgumu ar domes pilnvaroto personu par 

attiecīgā zemesgabala nomu. 
26. Gadījumā, ja persona neizpilda saistošo noteikumu 5.1. punkta nosacījumus, tad domei ir tiesības atcelt 

attiecīgo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemesgabala piešķiršanu nomā citai personai. 

27. Zemes nomas līgumā norāda:  
27.1. Iznomātāju un nomnieku, norādot personu identificējošus datus; 

27.2.Zemesgabala adresi, kadastra apzīmējumu, kopējo platību un zemesgrāmatu nodalījuma 
numuru (ja zeme ierakstīta zemesgrāmatā)  

27.3. Nomas tiesību iegūšanu laiku un līguma darbības termiņu; 
27.4. Nomas maksas apmēru un maksāšanas kārtību, kā arī nomas maksas pārskatīšanas kārtību; 

27.5.Iznomātāja un nomnieka tiesības un pienākumus; 



 

 

27.6.Nomnieka atbildību par maksājumu kavēšanu, kā arī nomnieka pienākumu pastāvīgi maksāt 

nekustamā īpašuma nodokli; 

27.7. Nomnieka pienākumu ievērot zemei noteiktos apgrūtinājumus (saskaņā ar uzmērīto zemes 
robežu plānu), arī ja nomas līguma slēgšanas brīdī tie nav ierakstīti zemesgrāmatā; 

27.8. Nomnieka tiesības ar iznomātāja piekrišanu veikt būvniecību uz iznomātās zemes. 
 

V. LĪGUMA IZBEIGŠANAS, GROZĪŠANAS UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA. 

28.Izbeidzoties neapbūvēta zemesgabala nomas līguma termiņam, , pamatojoties uz personas iesnieguma 
pamata, līgums var tikt pagarināts uz 5 (pieciem) gadiem. 

29. Pārtraucot mazdārziņa vai personiskas palīgsaimniecības nomas lietošanas tiesības, nekāda kompensācija 
par stādījumiem un būvēm, kā arī par ieguldītajiem izdevumiem netiek paredzēta. Atsakoties no nomas 

lietošanas tiesībām, tā lietotājam teritorija jāsakārto, pagaidu būves jādemontē par saviem personīgajiem 

līdzekļiem. 
30.Visus izdevumus, kas saistīti ar nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz nomnieks. 

 
VI.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

31. Ja neapbūvēta zemesgabala nomas līgums noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un nomas 
līgumā nav pielīgtas zemesgabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti neparedz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, zemes iznomātājam ir 

jāgroza 3 (trīs) mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanas dienas un jānosaka nomas maksu šajos 
noteikumos paredzētāja kārtībā. 

32. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. 
 

 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 12 

„Par pašvaldības zemes nomu Jaunpils novadā” 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

Īss projekta satura 

izklāsts 

     Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no 

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 

vai pašvaldības zemes nomu” 18. punkta. 
     Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības 

vajadzības pašvaldības valdījumā un īpašumā esošās zemes nomas tiesību 

izmantošanā Jaunpils novada administratīvajā teritorijā. 
   Saistošo noteikumu būtība ir noteikt pašvaldībai piederošās vai 

piekrītošās zemes iznomāšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību 
un nomas maksas apmēru, sabalansējot sabiedrības vajadzības pēc zemes 

izmantošanas un pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot tās nekustamo mantu. 
 

Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

     Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 
„Noteikumu par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot 

saistošos noteikumus. 
        Nomas maksa, kuras apmēru pašvaldība ir tiesīga noteikt saskaņā ar 

ārējiem normatīvajiem aktiem, it īpaši attiecībā uz zemi, kuras kadastrālā 
vērtība un iznomājamās platības ir nelielas, kā rezultātā nomas maksa 

nesedz administrēšanas izdevumus. Lai racionāli un lietderīgi 

apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, ir lietderīgi iznomāt 
pašvaldības zemi par daudzmaz adekvātu nomas maksu un ar Jaunpils 

novada domes saistošiem noteikumiem noteikt lielāku nomas maksas 
apmēru, ņemot vērā plānoto zemes lietošanas mērķi. 

Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

     Saistošie noteikumi paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras apmērs 

tiks tuvināts nomas maksas administrēšanai nepieciešamo līdzekļu 
apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva 

ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu. 
    Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 

jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju 

kompetenci. 

Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

   Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās personas, kuras novada 
administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt 

pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu vai apbūvētu 

zemesgabalu. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības 

un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus, atbilstoši 
vajadzībai izmantot zemi. 

Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

   Privātpersonas vēršas Jaunpils novada domē kā pie institūcijas, kura 

pieņem lēmumu par pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošas zemes 
piešķiršanu nomā. 

    Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina 

privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

   Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar 

sabiedrības pārstāvjiem.  

 

 
 

 

 



 

 

  
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 
2016. gada 30. jūnijā                                                                                                            

Nr. 109 
  Protokols Nr. 6,19.p. 

 

 
Par  Noteikumiem Nr. 14 „Par Jaunpils novada domei piederošo nedzīvojamo telpu 

iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību” 

 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 

4.punktu,  likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

b)apakšpunktu,  Ministru kabineta 08.06.2010.noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Noteikumiem Nr. 14 „Par Jaunpils novada domei piederošo nedzīvojamo telpu 

iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību”. 
2. Noteikumus publicēt Jaunpils novada domes laikrakstā „Jaunpils Vēstis.” 

 

 
Pielikumā Noteikumi uz 3 lp. 

 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lēmumu EDUS nosūtīt izpilddirektoram P.Baranovskim, jurista palīgam Dz. Krastiņai, Nekustamo īpašumu nodaļas 

vadītājai Z.Mielavai, galvenajai grāmatvedei A.Skujai, grāmatvedei  E.Liepiņai, e-pastājuridisko pakalpojumu 

konsultantam J.Valteram 
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NOTEIKUMI Nr.14 
 

      APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada domes 
2016. gada 30. jūnija 

sēdes Nr. 6  lēmumu Nr 109 

 
„PAR JAUNPILS NOVADA DOMEI PIEDEROŠO NEDZĪVOJAMO TELPU IZNOMĀŠANAS UN NOMAS 

MAKSAS NOTEIKŠANAS KĀRTĪBU” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 30. jūnijā 

 

 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu,  
73.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Ar likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, 

Ar Ministru kabineta 08.06.2010.noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 

 

1. Šie noteikumi nosaka Jaunpils novada domei (turpmāk tekstā –Pašvaldība) piederošo 
nedzīvojamo telpu (turpmāk – Telpas) iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību. 

2. Telpu nomnieki var būt juridiskas un fiziskas personas. 

3. Pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv tiek publicēta informācija par brīvo Telpu iznomāšanas 
iespējām. 

4. Pretendenti, kas vēlas nomāt Telpas, pašvaldībā iesniedz iesniegumu rakstiski norādot to 
izmantošanas mērķi un konkrētās nedzīvojamās telpas. 

5. Iznomātājs neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu 

juridiska fakta iestāšanos vai uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav 
noteikts cits termiņš. Līgumu par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Pašvaldības vārdā slēdz 

izpilddirektors. 
6. Lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas nodošanu iznomāšanai pieņem Jaunpils novada 

dome. 
7. Nomas maksu nosaka Pašvaldība, saskaņā ar šajos Noteikumos apstiprināto kārtību, bet tā nedrīkst 

būt zemāka par Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnijā noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 3. un 4. nodaļā noteikto nomas maksu.  

8. Nomnieku, ja ir pieteikušies vairāki pretendenti, noskaidro izsolē. Izsoles noteikumus 
izstrādā un izsoli organizē Jaunpils novada domes nekustamo īpašumu izsoles komisija. Izsoles maksas 

sākumcenu Telpu nomai nosaka dome, saskaņā ar šajos noteikumos noteikto nedzīvojamo telpu nomas 

maksas cenrādi. 
9. Izsoles rezultātus apstiprina Dome savā sēdē vai Jaunpils novada Nekustamā īpašuma izsoles komisija. 

10.  Telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta 
gadījumā – šajos noteikumos noteiktā nomas maksa. 

11.  Nomas līguma projekts tiek sagatavots atbilstoši neapdzīvojamo telpu nomas 

parauglīgumam (pielikums Nr. 1), kurš var tikt grozīts un papildināts atbilstoši vienošanās 
apjomam. Nomas līgumā ir jābūt ietvertiem šādiem pamatnosacījumiem: 

 

http://www.jaunpils.lv/


 

 

                 - telpu nomas izmantošanas mērķis; 

                 - nomas maksas samaksas kārtība; 

                 - nomas termiņš. 
12. Nomas līgums ir spēkā tikai norādītam izmantošanas veidam. Pirms telpu izmantošanas 

veida izmaiņām, nomniekam jāpārslēdz līgums ar Pašvaldību uz jauniem nomas nosacījumiem. 
13. 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 u.c.) 
14. Nedzīvojamo telpu nomas maksa pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajās ēkās mēnesī tiek 

noteikta pamatojoties no telpas izmantošanas mērķa. 
15. Ja telpas iznomā biedrībām, nodibinājumiem, sabiedriskajām organizācijām, kurām piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss, nomas maksa netiek noteikta. 

 
16. Nomas maksa tiek noteikta:  

Telpu klasifikācija Maksa par kv.m 

mēnesī/ euro 

Restorāni, bāri, kafejnīcas, ēdnīcas 1,14 

Frizētava, veikali, video, aptiekas, doktorāti, kioski, pasti, automobiļu  

tirdzniecība un apkalpošana 

0,57 

Kantori, biroji 0,85 

Sadzīves pakalpojumi, sporta un veselības kompleksi 0,57 

Izglītības, kultūras, zinātnes pakalpojumi, bērnu atpūtas, bibliotēkas, 
baznīcas ,mākslinieku darbnīcas un nevalstisko organizāciju darbība 

0,57 

Noliktavas (tirdzniecības, ražošanas), virtuves, sporta telpas 0,43 

Mākslas saloni 0,71 

Palīgtelpas 0,14 

Šķūņi 0,14 

Pagrabi 0,14 

Skolas ēdnīcas 0,14 

 
17. Pašvaldība brīdina nomnieku par telpu nomas maksas izmaiņām ne vēlāk kā 1 (viena) 

mēneša laikā no lēmuma par telpu nomas maksas apmēra izmaiņām spēkā stāšanās dienas. 

Nomnieka atteikšanās no piedāvātajiem grozījumiem telpu nomas maksas apmērā, atbilstoši 
noslēgtā līguma nosacījumiem vērtējama kā atteikšanās no nomas tiesībām uz konkrēto 

pašvaldības neapdzīvojamo telpu. 
18. Maksu par telpu nomu nomnieks maksā pašvaldības kasē vai iemaksā līgumā norādītajā Jaunpils 

novada pašvaldības bankas norēķinu kontā. 

19. Nomniekam nav tiesības slēgt apakšnomas līgumus un iznomāt Telpas vai to daļu trešajai personai 
bez Pašvaldības rakstiskas piekrišanas. 

20. Lai piemērotu nomas maksas atlaidi, Iznomātājs kopīgi ar Nomnieku izvērtē un fiksē 
nomnieka kapitālos ieguldījumus Telpā atbilstoši tāmei, kas pirms kapitālo ieguldījumu veikšanas saskaņota 

ar Iznomātāju. 
21. Pašvaldība atsevišķos gadījumos ar motivētu lēmumu var noteikt citu nomas maksu. 

22. Gadījumos, ja nomnieks plāno veikt kapitālos ieguldījumus pašvaldības īpašumā, 

izdevumu apmaksas nosacījumus izskata Pašvaldība. 
23. Ja nomnieks telpas nelieto, nekustamā īpašuma valdītājam vai apsaimniekotājam 2 (divu) nedēļu 

laikā par to jāpaziņo Pašvaldībai. 
   24. Pašvaldība vienpusēji var lauzt nomas līgumu pirms laika, par to paziņojot Nomniekam vismaz 1 

(vienu) mēnesi iepriekš un neizmaksājot tam nekādas kompensācijas, ja: 

            24.1. Nomnieks izmanto Telpas mērķim, kāds nav paredzēts šajā līgumā, vai arī pārkāpj līgumā 
noteiktos izmantošanas noteikumus; 

           24.2. Nomnieks ir pieļāvis nomas maksas vai citu ar Telpu lietošanu saistītu maksājumu kavējumu 
ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem; 

          24.3. ja nomas objekts Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai, 
normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai vai likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo 

funkciju veikšanai. 

25. Nomniekiem ir tiesības uz nomas maksas samazinājumu, ja tas veic finansiālus ieguldījumus pašvaldības 
īpašumā - iznomātāja telpās un šie ieguldījumi saskaņoti ar Pašvaldību. Ieguldījumi attiecināmi, iesniedzot 

Pašvaldībā attaisnojošos dokumentus atbilstoši saskaņotiem ieguldījumu apmēriem.  



 

 

26. Pašvaldība neatlīdzina nomnieka ieguldījumus nomātajās telpās, ja tie ieguldīti bez iznomātāja rakstiska 

saskaņojuma un savstarpējās vienošanās. 

27. Pašvaldībai, saņemot iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, ir tiesības mainīt nomas maksas 
apmēru. 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                 L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 

2016. gada 30. jūnijā                                                                                                            

Nr. 110 
  Protokols Nr. 6,20.p. 

 
Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2016  „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 noteikumus Nr.13/2016 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

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

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

atbildīga kancelejas vadītāja I. Lapsa. 

 
Pielikumā: Saistošie noteikumi  uz 3 lp. 

 
 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lēmumu EDUS nosūtīt izpilddirektoram P.Baranovskim,  galvenajai grāmatvedei A.Skujai, grāmatvedei  E.Liepiņai
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13 

       

 APSTIPRINĀTS 
 Ar Jaunpils novada domes 

                 2016. gada 30. jūnija 
                       sēdes Nr.6 lēmumu Nr. 110 

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

Jaunpils novada Jaunpils pagastā      

2016. gada 30. jūnijā 

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

 

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

izdarīt šādus grozījumus: 

Pamatbudžets 

1. Palielināt ieņēmumus: 

06.200 Teritoriju attīstība-Sabiedrisko attiecību nodaļa 

18.6.2.0 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim 

0165 EUR 2077,90 

 

Valsts budžeta dotācija 
projektam „Jauniešu 
komunikācija un radošums 
ilgtspējīgai attīstībai” 

 
2. Palielināt izdevumus: 

01.100 Vispārējie valdības dienesti (Novada dome)    

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem  
0101 EUR 300,00 

 

Finansiālais atbalsts 
ērģeļmūzikas koncertam 
„Uguņošanas mūzika” 

 

3. Samazināt izdevumus: 

01.100 Vispārējie valdības dienesti (Novada dome)    

2200 Pakalpojumi 0101 EUR 300,00 
 

Finansiālais atbalsts 
ērģeļmūzikas koncertam 
„Uguņošanas mūzika” 

 
4. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība.Pamatizglītība- Jaunpils vidusskola 

5200 Pamatlīdzekļi 0301 EUR 2562,05 

 

Ventilācijas sistēmas izbūvei 
EUR 1811,85, mēbeļu iegādei 



 

 

EUR 750,20 
5. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība.Pamatizglītība- Jaunpils vidusskola 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000 

0301 EUR 3757,05 

 

Skolēnu galdi un krēsli, krēsli 
aktu zālei 

 

6. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība.Pamatizglītība- Jaunpils vidusskola 

2200 Pakalpojumi 0301 EUR 1908,65 
 

Grīdas segumu slīpēšana un 
lakošana 

 

7. Palielināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri , nami , klubi- aģentūra 

5200 Pamatlīdzekļi 0228 EUR 2481,59  Kopētāja iegāde 
 

8. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība-Attīstības nodaļa 

5200 Pamatlīdzekļi 0162 EUR 2893,09 

 

Papildus finansējums bērnu 
rotaļlaukuma izveidei 

 

9. Palielināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi- sporta nams 

5200 Pamatlīdzekļi 0104 EUR 3773 

 

Sporta laukuma laistīšanas 
sistēma 

 
10. Palielināt izdevumus: 

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

darbība- labiekārtošana 

2200 Pakalpojumi 0107 EUR 4816 
 

Jaunpils parka telpiskās 
attīstības koncepcijas izstrāde 

 
11. Palielināt izdevumus: 

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

darbība- labiekārtošana 

5200 Pamatlīdzekļi 0107 EUR 4836,78 
 

Kapu vārtu izgatavošana 
Sparvu un Sveikuļu kapiem 

 
12. Palielināt izdevumus: 

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

darbība- labiekārtošana 

5200 Pamatlīdzekļi 0107 EUR 8617  
 

Jaunpils centra 
labiekārtošanas darbiem 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000 

0107 EUR 2013  Jaunpils centra 
labiekārtošanas darbiem 

 
13. Palielināt izdevumus: 

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

darbība- labiekārtošana 

5200 Pamatlīdzekļi  0107 EUR 1198,00 

 

Kaisītāja iegāde 
 

 

14. Palielināt izdevumus: 

01.100 Vispārējie valdības dienesti (Novada dome)    

 



 

 

5200 Pamatlīdzekļi  0101 EUR 6542,43 
 

„Ērģelnieku” ēkas jumta 
seguma atjaunošanai 

 

15. Palielināt izdevumus: 

01.100 Vispārējie valdības dienesti (Novada dome)    

 

5200 Pamatlīdzekļi  0101 EUR 3670 
 

„Ērģelnieku” ēkas jumta 
terases izveidošanai 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 
kurus neuzskaita kodā 5000 

0101 EUR 1100  „Ērģelnieku” ēkas jumta 
terases izveidošanai 

 

16. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu 

(rezerves fondu)  uz 31.12.2016. par 

EUR 50 168,64  

 
 
Naudas līdzekļu atlikums ( rezerves fonds ) pēc grozījumiem ir EUR 117 087,36  

 

 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Nr. 111 

  Protokols Nr. 6,21.p. 
 

Par pamatlīdzekļu  gada inventarizācijas rezultātiem 

 
Pamatojoties uz veikto pamatlīdzekļu ionventarizāiju, NOLEMJ: 

1. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu un MK noteikumu Nr.585 “Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 49.1 punktu pēc salīdzināšanās ar VZD – uzņemt uzskaitē 
šādus pamatlīdzekļus: 

Nosaukums Kadastra Nr. Kadastra 
apzīmējums 

Platība, 
m2 

Kadastrālā 
vērtība, EUR 

Dzīvoklis Brandavas - 1 90569000446 90569000446 35.6 299.37 

Dzīvoklis Brandavas - 2 90569000447 90569000447 25.7 216.53 

Dzīvoklis Brandavas - 3 90569000448 90569000448 39.6 333.36 

Dzīvoklis Brandavas - 4 90569000449 90569000449 65.2 546.74 

 

2. Saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 11. un 12. pantu un MK noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 180. punktu pēc salīdzināšanas ar VZD par pamatlīdzekļu 

uzskaites datu labošanu - izslēgt no grāmatvedības uzskaites, jo īpašumiem nav noskaidrota piederība ( Nr.1 

– Nr.57 ), salīdzinot datus ar Latvijas Valsts ceļiem ( Nr.58 ) izslēgt no uzskaites, jo dabā ceļš vairs neeksistē, 
un, salīdzinot datus ar Valsts meža dienestu ( Nr.59 un Nr.60 ), izslēgt no uzskaites, jo konstatēta kļūda 

Valsts meža dienesta datos (pēc Zemesgrāmatas izraksta pieder privātpersonai). 
N.p.k. Invent. 

kart.Nr. 
Nosaukums Sākotn.u

zsk.vērtīb
a, EUR 

Nolietoj
ums, 
EUR 

Atlikusī 
vērtība, 
EUR 

Piezīmes 

1. 20246 Pienotava “Lauki “ Veclauki - šķūnis 73.99 26.74 47.25  

2. 20247 Pienotava “Lauki “ Veclauki - garāža 617.53 111.06 506.47  

3. 20248 Pienotava “Lauki “ Veclauki - šķūnis 51.22 18.36 32.86  

4. 20249 Pienotava “Lauki “ Veclauki - šķūnis 59.76 21.35 38.41  

5. 20250 Pienotava “Lauki “ Veclauki - šķūnis 122.37 44.30 78.07  

6. 20251 Pienotava “Lauki “ Veclauki - kūts 318.72 57.28 261.44  

7. 20252 Pienotava “Lauki “ Veclauki - 
siltumnīca 

22.77 8.38 14.39  

8. 20253 Pienotava “Lauki “ Veclauki - kūts 19.92 3.79 16.13  

9. 20254 Pienotava “Lauki “ Veclauki - šķūnis 132.33 48.10 84.23  

10. 20255 Pienotava “Lauki “ Veclauki - šķūnis 110.98 40.01 70.97  

11. 20256 Pienotava “Lauki “ Veclauki - šķūnis 119.52 43.21 76.31  

12. 20257 Pienotava “Lauki “ Veclauki - šķūnis 58.34 21.05 37.29  

13. 20259 Tālavas - šķūnis 870.80 314.52 556.28  

14. 20282 Skaistkalnieši, Viesatas - šķūnis 62.61 22.45 40.16  

15. 20283 Skaistkalnieši, Viesatas - šķūnis 48.38 17.56 30.82  

16. 20284 Skaistkalnieši, Viesatas - šķūnis 27.03 9.98 17.05  

17. 20285 Skaistkalnieši, Viesatas - šķūnis 342.91 61.87 281.04  

18. 20286 Skaistkalnieši, Viesatas - šķūnis 361.41 130.52 230.89  

 



 

 

19. 20295 Kumelītes - šķūnis 350.03 126.73 223.30  

20. 20309 Saldenieku caurlaides - nojume 160.78 58.07 102.71  

21. 20377 Brandavas – sūkņu māja 11.38 1.90 9.48 Atstāt zembilancē 

daudzuma uzskaitē 

22. 20379 Brandavas - kūts 44.11 8.08 36.03 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

23. 20380 Brandavas - šķūnis 122.37 44.30 78.07 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

24. 20381 Brandavas - pagrabs 210.59 37.82 172.77 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

25. 20382 Brandavas - šķūnis 115.25 41.61 73.64 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

26. 20383 Brandavas - šķūnis 78.26 28.34 49.92 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

27. 20384 Brandavas - pagrabs 103.87 18.66 85.21 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

28. 20434 Levestes klubs - ēka 0 0 0  

29. 20435 Levestes klubs - siltumnīca 382.75 138.60 244.15  

30. 20450 Jaunkalni - nojume 204.89 74.04 130.85  

31. 20490 Jaunpils vidusskola - noliktava 32.73 5.69 27.04 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

32. 20491 Jaunpils vidusskola - šķūnis 146.56 52.69 93.87 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

33. 20495 Jaunpils vidusskola - garāža 1414.33 255.35 1158.98 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

34. 20497 Jaunpils vidusskola - garāža 1666.18 300.75 1365.43 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

35. 20498 Jaunpils vidusskola - pagrabs 102.45 18.36 84.09 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

36. 20499 Jaunpils vidusskola - pagrabs 75.41 13.77 61.64 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

37. 20500 Jaunpils vidusskola - pagrabs 58.34 10.28 48.06 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

38. 20501 Jaunpils vidusskola - pagrabs 56.91 10.28 46.63 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

39. 20502 Jaunpils vidusskola - hlorētava 71.14 12.97 58.17 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

40. 20506 Jaunpils vidusskola - siltumnīca 42.69 15.67 27.02 Atstāt zembilancē 
daudzuma uzskaitē 

41. 20522 Dārza māja - šķūnis 93.91 34.03 59.88  

42. 20523 Dārza māja - kūts 224.81 40.51 184.30  

43. 20524 Dārza māja - kūts 109.56 19.46 90.10  

44. 20525 Dārza māja - šķūnis 32.73 11.87 20.86  

45. 20526 Dārza māja - šķūnis 72.57 25.94 46.63  

46. 20527 Dārza māja - šķūnis 142.29 51.59 90.70  

47. 20528 Dārza māja - šķūnis 322.99 58.37 264.62  

48. 20540 Laimas - šķūnis 253.27 91.60 161.67  

49. 20541 Laimas - garāža 401.25 72.14 329.11  

50. 20542 Laimas - garāža 954.75 172.13 782.62  

51. 20545 Ozoli - kūts 126.64 23.95 103.69  

52. 20680 Mazbētiņi - kūts 298.80 53.78 245.02  

53. 20681 Mazbētiņi - šķūnis 196.36 71.05 125.31  

54. 20682 Mazbētiņi - šķūnis 96.76 35.12 61.64  

55. 20683 Mazbētiņi - šķūnis 344.33 124.53 219.80  

56. 20684 Mazbētiņi - šķūnis 11.38 3.79 7.59  

57. 30016 Garāža - Draudzības 21.34 21.34 0  

58. 30024 Ceļš Apškalni 468.12 304.14 163.98  

59. 21358 Ķīluži – meža audze 10788.91 0 10788.91  

60. 21359 Ķīluži – meža zeme, 18.5 ha 0 0 0  
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Nr. 112 
  Protokols Nr. 6,22.p. 

 

 Par [..] iesniegumu - par zemes gabala „Aizkalna lauks” pārdošanu 

 
Jaunpils novada dome 21.06.2016. saņēma SIA „Joži” iesniegumu, reģ. Nr. 3-8/479, (turpmāk tekstā 

– SIA “Joži”) par Jaunpils novada domei piederoša zemes gabala „Aizkalna lauks”, platība 10,65 ha, kadastra 
numurs 90560080099, (turpmāk tekstā – “Īpašums”) ierosinājumu uzsākt atsavināšanas procesu.  

Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, Jaunpils novada dome konstatēja: 

- SIA „Joži” Īpašumu  nomā no Jaunpils novada domes lauksaimnieciskai izmantošanai; 
- Īpašums nav apbūvēts;  

- Īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā 2007.gada 26.oktobrī, nodalījuma Nr.100000410117;  
- Jaunpils novada dome 2007.gadā  izstrādāja detālplānojumu (apstiprināts ar Jaunpils pagasta 

padomes 28.05.2007. sēdes lēmumu Nr.5 1.§, kurš paredz Īpašumā attīstīt savrupmāju apbūves 
teritoriju, sadalot to 28 zemes gabalos), lai varētu veikt Īpašuma reālo sadalīšanu ielās un apbūves 

gabalos individuālo mazstāvu māju būvniecībai; 

- saskaņā Jaunpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam šī teritorija (Īpašums) ir 
perspektīvā Jaunpils ciema teritorija, kurā plānota mazstāvu dzīvojamā apbūve;   

- Īpašuma izmantošana lauksaimniecībai ir uzskatāma par pagaidu izmantošanu; 
 

Īpašuma atsavināšanas ierosināšanas un atsavināšanas kārtību nosaka Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums un uz tā pamata izdotie normatīvie akti. Saskaņā ar Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 
nodrošināšanai. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu pašvaldības autonomajās funkcijās 

ietilpst arī  gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un saskaņā ar attiecīgās pašvaldības 
teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. 

 

Ņemot vērā to, ka minētais Īpašums ir nepieciešams Jaunpils novada pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo 

daļu, NOLEMJ: 
            noraidīt SIA “Joži” lūgumu par Īpašuma (nekustamais īpašums „Aizkalna lauks”, platība 10,65 ha, 

kadastra numurs 90560080099) atsavināšanu. 

 
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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Nr. 113 
  Protokols Nr. 6,23.p. 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zeltiņi” 

[..] 
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 „Zeltiņi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 90560070046 zemes vienības sadales projektu.  Zemes gabals 24,0 ha tiek sadalīts piecos zemes gabalos.  

2. Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 1,2 ha platībā piešķirt nosaukumu „Zebras”, piešķirt zemes lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra 
apzīmējumu un jaunu īpašuma kadastra numuru, NĪVKRIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena zemes 
vienība (Nr.2). Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 
     3. Atdalāmajam zemes gabalam Nr.3 2,7 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Žirafes”, piešķirt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes vienībai piešķirt jaunu 
kadastra apzīmējumu un jaunu īpašuma kadastra numuru, NĪVKRIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena 
zemes vienība (Nr.3). Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 
     4. Atdalāmajam zemes gabalam Nr.4 17,6 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Pāvi”, piešķirt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, zemes vienībai piešķirt jaunu 
kadastra apzīmējumu un jaunu īpašuma kadastra numuru, NĪVKRIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena 

zemes vienība (Nr.4). Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 
     5. Atdalāmajam zemes gabalam Nr.5 1,1 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Lauvas”, piešķirt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes vienībai piešķirt jaunu 
kadastra apzīmējumu un jaunu īpašuma kadastra numuru, NĪVKRIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena 
zemes vienība (Nr.5). Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 
   6. Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 1,4 ha platībā saglabāt esošo īpašuma nosaukumu „Zeltiņi”, saglabāt esošo adresi 
„Zeltiņi” , Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un divas palīgēkas. 
Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums sastāvēs no vienas zemes vienības – Nr.1 (1,4 ha)  

7. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 
8. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas. 

 

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 

2016. gada 30. jūnijā                                                                                                            

Nr. 114 
  Protokols Nr. 6,24.p. 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Aizezeri” sadalīšanu 

 
[..] 

Saskaņā ar īpašnieces [..] iesniegumu Nr. 3-7/468, 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” , NOLEMJ: 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Aizezeri”, īpašuma kadastra nr.9090 002 0279, kopējā 

platība 5,46 ha, trīs zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu 9090 0020279 2,1 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 9090 002 0280 1,1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0220 1,5 ha platībā. 
Atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt nosaukumu „Mazrūķīši”, saglabāt zemes lietošanas mērķi zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 
2. Atlikušajam zemes gabalam ar zemes kadastra apzīmējumu 9090 002 0192 0,75 ha platībā 

saglabāt esošo nosaukumu „Aizezeri”, saglabāt esošo adresi „Aizezeri”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils 
novads, LV-3142, saglabāt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-
3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Nr. 115 
  Protokols Nr. 6,25.p. 

 

 
 

Par futbola laukuma laistīšanas sistēmas izbūvi 

 
LR likuma „Par pašvaldībām” 15. pants nosaka pašvaldības autonomās funkcijas.  

Likuma  2) punkts  -  gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 
           Likuma 6) punkts -  nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu. 
 Lai nodrošinātu sporta infrastruktūras  ( futbola laukuma) ilglaicīgu kvalitāti  NOLEMJ: 

1. Veikt  futbola laukuma laistīšanas sistēmas izbūvi. 

2. Futbola laukuma laistīšanas sistēmas izbūvei, nepieciešamo finansējumu, EUR 3772,95 ( trīs 

tūkstoši septiņi simti  septiņdesmit divi euro  un 95 euro centi) apmērā piešķirt no naudas līdzekļu atlikuma ( 
tāme pielikumā). 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.” 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Izpilddirektors P.Baranovskis. 
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Nr. 116 
  Protokols Nr. 6,26.p. 

 

 

 

 Par Jaunpils parka telpiskās attīstības koncepcijas izstrādi 

 
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2) punktā noteeikto pašvaldības funkciju  -  gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, NOLEMJ: 

1. Uzsākt Jaunpils parka  telpiskās attīstības koncepcijas izstrādi. 
2. Finansējumu EUR 4 816.00 ( četri tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro)  ar PVN   apmērā piešķirt 

no naudas līdzekļu atlikuma ( tāme pielikumā). 
     3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2016. gadam.” 
     4. Par lēmuma izpildi atbildīgs labiekārtošanas dienesta vadītājs Gvido Leiburgs 
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Nr. 117 
  Protokols Nr. 6,27.p. 

 

 
 

 Par papildus finansējumu Labiekārtošanas nodaļai 

 

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2) punktā noteeikto pašvaldības funkciju  -  gādāt 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, NOLEMJ: 
            1. Labiekārtošanas nodaļai Jaunpils centra labiekārtošanas darbiem piešķirt papildus finansējumu 

EUR 10 630,00 ( desmit tūkstoši 630 euro) apmērā no  naudas līdzekļu atlikuma.  
            2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.” 
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Lēmumu nosūtīt EDUS  nosūtīt izpilddirektoram P.Baranovskim, galvenajai grāmatvedei A.Skujai, grāmatvedei E.Liepiņai, 
e-pastā  G.Leiburgam.

 



 

 

 

  
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 

2016. gada 30. jūnijā                                                                                                            
Nr. 118 

  Protokols Nr. 6,28.p. 
 

 

 Par kapu vārtu izgatavošanu Sparvu un Sveikuļu kapiem 

Likuma 2) punkts -  gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, 
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu 

savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 
izveidošana un uzturēšana). 

Sveikuļu un Sparvu kapiem nepieciešams uzstādīt kapu vārtus. 

Ir sagatavota tāme  par kapu vārtu pamatu un stabu betonēšanu un stabu krāsošanu EUR 4836,78 

apmērā ( tāme pielikumā). Tāmē nav ietvertas metāla vērtnes.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju,  NOLEMJ: 

1. Veikt   kapu vārtu izgatavošanu Sparvu  un Sveikuļu kapos. 

2. Nepieciešamo finansējumu, EUR 4836,78 ( četri  tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro 78 
euro centi) apmērā piešķirt no naudas līdzekļu atlikuma ( tāme pielikumā). 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.” 
4. Par lēmuma   izpildi atbildīgs labiekārtošanas nodaļas vadītājs G.Leiburgs. 
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Nr. 119 
  Protokols Nr. 6,29.p. 

 

 

 

 Par ēkas” Ērģelnieki”  jumta seguma atjaunošanu. 

 
 Likuma „Par pašvaldībām” 14 panta pienākumu sadaļas 3 apakšpunktā noteikts: racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  
 Novada domei  piederošās ēkas “Ērģelnieki” jumta segums daļā virs tribīnēm, Amatu mājas trepju 
telpas, pārejas uz pirti un ģērbtuvēm ir nolietojies. Tika veikta apskate lai konstatētu apjomus un bojājumu 
pakāpi  
(pielikumā defektu akts).  Veicot cenu aptauju ir saņemtas divas piedāvājumu tāmes. 
 No pašvaldības budžeta līdzekļiem nepieciešams finansējums jumta klāja remontam EUR 6542,43 
apmērā, tai skaitā PVN;(tāme pielikumā). 
 

 Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju,  NOLEMJ: 
1. Veikt   Jaunpils novada domei piederošās ēkas „Ērģelnieki” jumta seguma nomaiņu  

2. Nepieciešamo finansējumu „Ērģelnieku” ēkas jumta remontam , EUR  6542,43 ( seši tūkstoši pieci 
simti četrdesmit divi  euro un 43 euro centi) apmērā piešķirt no naudas līdzekļu atlikuma  

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.” 
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 
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Nr. 120 

Protokols Nr. 6,30.p. 
-  

 
Par  „Ērģelnieku” jumta terasi 

  
 Likuma „Par pašvaldībām” 14 panta pienākumu sadaļas 3 apakšpunktā noteikts: racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  
 Pēc jumta seguma nomaiņas ir iespējams uz seguma uzklāt aizsargājošu drenējošu kārtu un uz tās 
novietot pārejas laipas un terases dēļu klāju ar puķu kastēm, kas kalpotu, kā tuvākais ceļš uz blakus māju, 
darbinieku atpūtas zona un pārrunu ar apmeklētājiem vieta. Ir saņemta piedāvājuma tāme dēļu klāja un 
puķu kastu izgatavošanai.    

Lai nodrošinātu „Ērģelnieku” jumta klājuma ilglaicīgu kvalitāti , NOLEMJ: 
         1.Pēc „Erģelnieku” jumta seguma atjaunošanas, uz jumta izveidot terasi. 
          2. Finansējumu zem terases nepieciešamās virsklāja izveidošanai  EUR 1100,00 apmērā piešķirt no 
naudas līdzekļu atlikuma ; 
         3. Finansējumu terases un puķu kastu izgatavošanai un uzstādīšanai EUR 3670,00 apmērā  piešķirt no 
naudas līdzekļu atlikuma (tāme pielikumā). 
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Nr. 121 

Protokols Nr. 6,31.p. 
-  

 

Par Noteikumiem Nr. 12 /2016. 

„Par bērnu  brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Jaunpils novadā” 

 
          Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma ”Par 
pašvaldībām”  12.pantu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, NOLEMJ: 

             1. Apstiprināt  Noteikumus Nr.12/2016. „Par bērnu  brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Jaunpils  

novadā”  
          2. Noteikumus publicēt laikrakstā „Jaunpils Vēstis” un mājas lapā www.jaunpils.lv. 

 
Pielikumā noteikumi uz 3 lp. 
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NOTEIKUMI Nr. 12 /2016. 
   APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada domes 
2016. gada 30. jūnija 

 lēmumu Nr.121 (prot. Nr.6, 31. p.) 
      

PAR BĒRNU  BRĪVDIENU NOMETŅU 
LĪDZFINANSĒŠANU JAUNPILS  NOVADĀ  

 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016. gada 30. jūnijā 

 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu,  

likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu  

 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada dome (turpmāk – “Dome”) atbalsta ar 

līdzfinansējumu (turpmāk – līdzfinansējums) Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto 

bērnu dalību bērnu  brīvdienu nometnēs (turpmāk – “nometne”).  
 2. Noteikumu mērķis ir atbalstīt bērnu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu  brīvdienās.  

 3. Jaunpils novada pašvaldības līdzfinansējumu administrē Dome. 
 4. Uz šajos noteikumos paredzēto pašvaldības finansiālo atbalstu kalendārā gada ietvaros nevar 

pretendēt Jaunpils novada domes interešu izglītības pulciņu (mazpulku, jaunsargu, sporta) nometnes bērni, 
ja minēto pulciņu darbību finansē Dome un nometņu organizēšanai nepieciešamais finansējums ieplānots 

budžetā. 

 
II. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 

 5. Dome piešķir līdzfinansējumu par Jaunpils novada administratīvajā teritorijā deklarēta bērna dalību 
bērnu diennakts nometnē (atvērtā vai slēgtā), kura organizēta un kuras darbība veikta atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām par bērnu nometņu organizēšanu un darbību 

 6. Dome piešķir līdzfinansējumu bērna vecākam vai citam bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk 
tekstā – “Vecāks”), ja bērns apmeklē nometni, kas darbojas novada adminastritīvajā teritorijā, citas 

pašvaldības  administratīvajā teritorijā Latvijā vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs. 
  7. Līdzfinansējums tiek piešķirts par bērna dalību  nometnē nepārsniedzot 10 dienas kalendārā gada 

laikā. Līdzfinansējuma apmērs par bērna dalību nometnē ir 5,00 euro (pieci euro) diennaktī.  
 8. Ja dalības maksa nometnē par diennakti ir mazāka par 5,00 euro, līdzfinansējums tiek piešķirts 

atbilstoši faktiskajai diennakts maksai par nometni. 

 9. Uz līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja nometnes organizēšanā nav paredzēta maksa par bērna 
dalību nometnē. 

 
III. IESNIEGUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 10. Bērna Vecāks iesniedz Domē iesniegumu Jaunpils novada bērnu  brīvdienu nometņu līdzfinansējuma 

saņemšanai (1. pielikums) vienā no šādiem iesniegšanas veidiem: 
 10.1. personīgi Jaunpils novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā  

(VPVKAC) – „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. 

 



 

 

 10.2. nosūtot pa pastu uz adresi: Jaunpils novada Dome, – „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads, LV – 3145 (par iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas 

datumu); 
 10.3. elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu 

likuma 3. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi 
pasvaldiba@jaunpils.lv ar norādi „Iesniegums par nometni” (par iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad 

iesniegums ir nosūtīts). 

 11. Iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā, latviešu valodā. Tekstam jābūt skaidri salasāmam, bez 
labojumiem un svītrojumiem.  

  12. Vecāks Domē iesniedz iesniegumu (1.pielikums), kam pievieno līguma ar nometnes organizētāju 
kopiju un maksājuma par bērna dalību nometnē apliecinoša dokumenta kopiju. 

 13. Vecāks iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz Domē ne vēlāk kā  30 dienu laikā 

pēc attiecīgās nometnes beigu datuma.  
 

IV. LĒMUMA PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
14. Pēc Vecāka iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izvērtēšanas Jaunpils novada domes 

priekšsēdētājs pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt līdzfinansējumu par bērna dalību nometnē. 
15. Izvērtējot Vecāka iesniegumu ņem vērā arī norādītās informācijas atbilstību šo noteikumu un citu 

normatīvo aktu prasībām. 

 16. Par pieņemto lēmumu Vecāks tiek informēts 30 dienu laikā attiecīgajā iesniegumā minētajā 
veidā.  

17. Pozitīva lēmuma gadījumā Dome līdzfinansējumu pārskaita Vecākam 30 dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu par bērna dalību nometnē  uz Vecāka iesniegumā norādīto 

norēķinu kontu.  
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1.PIELIKUMS 

        „Par bērnu  brīvdienu nometņu 
        līdzfinansēšanu Jaunpils novada pašvaldībā” 

 
Iesniegums 

Jaunpils novada bērnu  brīvdienu nometņu līdzfinansējuma saņemšanai 

 
1. Vecāka vārds, uzvārds, personas kods ___________________________________________ 

 
2. Bērna vārds, uzvārds, personas kods ____________________________________________ 

 

3. Nometnes nosaukums: 
________________________________________________________ 

 
4. Nometnes organizētājs: _______________________________________________________ 

(juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr., fiziskas personas vārds, uzvārds, personas 
kods) 

 

5. Nometnes organizētāja adrese, tālrunis, e-pasts 
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Nometnes vadītāja vārds, uzvārds, tālrunis ______________________________________ 

 

7. Nometnes norises laiks no_____________________________ līdz_____________________ 
 

8. Nometnes norises vieta 
_______________________________________________________ 

 
9. Informāciju par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu vēlos saņemt: 

e-pastā (norādīt adresi) ___________________________________________________________ 

pa pastu (norādīt adresi) __________________________________________________________ 
10. Līdzfinansējumu lūdzu pārskaitīt uz norēķinu kontu: 

_____________________________________________________________________________   
 

 

Pielikumā*: 

1. Līguma kopija  

2. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija  

* Izdara atzīmi – ieliekot krustiņu X 
 

Apliecinu, ka mans bērns ____________________________ 201__ gadā jau saņēmis Jaunpils novada 
domes līdzfinansējumu par dalību bērnu nometnē EUR ___ apmērā. 

 

____________________________________________________________________________ 
      (datums)    (paraksts)    (atšifrējums) 
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Nr. 122 
Protokols Nr. 6,32.p. 

-  

 
 

 Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 

 

Pamatojoties uz L.Ginteres iesniegumu reģ. Nr.3-7/475, saskaņā ar  Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.  panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām 

piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, 

13.02.2013. Nolikuma Nr. 1  „Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieka atlīdzību ” 16. 
punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam  Dome  piešķir un apmaksā ikgadēju atvaļinājumu, kura 

ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas un papildatvaļinājumu 10 (desmit ) darba 
dienas par darbu komitejās, komisijās un deputāta pienākumu pildīšanu un 17. punktu, kas nosaka kārtību  

par atvaļinājuma pabalsta izmaksu, NOLEMJ:  
1. Piešķirt Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

18 darba dienas  no 2016.gada 18. jūlija līdz 10. augustam par nostrādāto laika periodu no  2015. gada 2. 

septembra   līdz 2016. gada 2. Septembrim.   
2. Domes priekšsēdētājai  L.Ginterei izmaksāt 50% no pienākošā  atvaļinājuma pabalsta.  
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