
 
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 

 

 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2015.gada  30. septembrī                                                                          
Nr.8 

                                                           
SĒDE SASAUKTA: 2015.gada  30. septembrī   plkst.  8.00 

SĒDI SĀK: 2015.gada  30. septembrī   plkst. 8.00 

SĒDI VADA: Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 
SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Dace Adiņa, Velga Pavlovska,  Raivo Altenburgs, Raivis Pranis, Kaspars Leimanis, Guntis 
Nikolajevs,  Ēriks Strautiņš 

darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis galvenā grāmatvede Mārīte Petrova, juridisko pakalpojumu 

konsultants Juris Valters, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Dzidra Krastiņa, Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, Viesatu 

pārvaldes vadītāja Vita Petrova 
Citi:  Biedrības „7 balles” grāmatvede/projektu vadītāja  Anete Krūmiņa   

žurnāliste Rūta Fjodorova 
SĒDĒ NEPIEDALĀS deputāts Jānis Krūmiņš/ personīgu apstākļu dēļ 

SĒDI PROTOKOLĒ: kancelejas vadītāja Ita Lapsa 

 
DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Par līdzfinansējumu Biedrības 7 balles projektam  “Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī"  ” 
2. Par Dzimtsarakstu nodaļas  vadītāja apstiprināšanu 

3. Par Noteikumiem Nr. 11 „Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra noteikumos Nr. 1 „Par Jaunpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”” 
4. Par konkursa „Skaista mana sēta” - 2015.gada rezultātiem 

5. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.   8 „Par grozījumiem 2009. gada 5. augusta Saistošajos noteikumos Nr. 
1 „Jaunpils  novada pašvaldības nolikums”” 

6. Par Nolikumu Nr. 11 ”Medību komisijas nolikums” 
7. Par zemes īpašuma „Aigas” atsavināšanu 

8. Par zemes īpašuma „Saulaines” atsavināšanu 

9. Par zemes īpašuma „Mazpuriņi” atsavināšanu 
10. Par zemes īpašuma „Puriņi” atsavināšanu 

11. Par zemes īpašuma „Mazās Klapkalnes” atsavināšanu 
12. Par nekustamā īpašuma „Mežkluigani” sadalīšanu 

13. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu  

14. Izpilddirektora P.Baranovska informācija 
 

L.Gintere ierosina darba kārtību papildināt ar jautājumu  - Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam „Igauņi”  

 

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

Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 
1. Darba kārtību papildināt ar punktu -  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Igauņi”  
2. Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību :  

  



1. Par līdzfinansējumu Biedrības 7 balles projektam  “Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī"  ” 

2. Par Dzimtsarakstu nodaļas  vadītāja apstiprināšanu 

3. Par Noteikumiem Nr. 11 „Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra noteikumos Nr. 1 „Par Jaunpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”” 

4. Par konkursa „Skaista mana sēta” - 2015.gada rezultātiem 
5. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.   8 „Par grozījumiem 2009. gada 5. augusta Saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Jaunpils  novada pašvaldības nolikums”” 

6. Par Nolikumu Nr. 11 ”Medību komisijas nolikums” 
7. Par zemes īpašuma „Aigas” atsavināšanu 

8. Par zemes īpašuma „Saulaines” atsavināšanu 
9. Par zemes īpašuma „Mazpuriņi” atsavināšanu 

10. Par zemes īpašuma „Puriņi” atsavināšanu 

11. Par zemes īpašuma „Mazās Klapkalnes” atsavināšanu 
12. Par nekustamā īpašuma „Mežkluigani” sadalīšanu 

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Igauņi”  
14. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu  

15. Izpilddirektora P.Baranovska informācija 
 

 

1. Par līdzfinansējumu Biedrības 7 balles projektam  “Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī" 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 
Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 125. Par līdzfinansējumu Biedrības 7 balles projektam  “Radošs prieks un 

rokdarbi Jaunpilī", projektu. 
 

2. Par Dzimtsarakstu nodaļas  vadītāja apstiprināšanu 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 

Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 
     Apstiprināt lēmuma Nr. 126. Par Dzimtsarakstu nodaļas  vadītāja apstiprināšanu , projektu. 

 
3. Par Noteikumiem Nr. 11 „Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra noteikumos 

Nr. 1 „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”” 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 

Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 127. Par Noteikumiem Nr. 11 „Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra 

noteikumos Nr. 1 „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” , projektu. 

 

4. Par konkursa „Skaista mana sēta” - 2015.gada rezultātiem 

Dz. Krastiņa 

Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
           Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. Leimanis, 

G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 

  Apstiprināt lēmuma Nr. 128. Par konkursa „Skaista mana sēta” - 2015. gada rezultātiem,   projektu. 
 

5. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par grozījumiem 2009. gada 5. augusta 

Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils  novada pašvaldības nolikums”” 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
             Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 
Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 129. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.   8 „Par grozījumiem 2009. gada 5. 

augusta Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils  novada pašvaldības nolikums””, projektu. 

 



6. Par Nolikumu Nr. 11 ”Medību komisijas nolikums” 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 
Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 130. Par Nolikumu Nr. 11 ”Medību komisijas nolikums” , projektu. 

 

7. Par zemes īpašuma „Aigas” atsavināšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
Debatēs piedalās K.Leimanis 
            Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 

Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 131. Par zemes īpašuma „Aigas” atsavināšanu, projektu. 
 

8. Par zemes īpašuma „Saulaines” atsavināšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 

Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 132. Par zemes īpašuma „Saulaines” atsavināšanu , projektu. 

 

9. Par zemes īpašuma „Mazpuriņi” atsavināšanu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 
Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 133. Par zemes īpašuma „Mazpuriņi” atsavināšanu , projektu. 
 

10. Par zemes īpašuma „Puriņi” atsavināšanu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 

Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 134. Par zemes īpašuma „Puriņi” atsavināšanu , projektu. 

 

11. Par zemes īpašuma „Mazās Klapkalnes” atsavināšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 
Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 135. Par zemes īpašuma „Mazās Klapkalnes” atsavināšanu , projektu. 

 
 

12. Par nekustamā īpašuma „Mežkluigani” sadalīšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 
            Atklāti balsojot ar 8  balsīm (L.Gintere, D. Adiņa, V. Pavlovska,  R. Altenburgs, R. Pranis, K. 

Leimanis, G. Nikolajevs,  Ē. Strautiņš)  par,  pret nav , atturas nav, dome   NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 136. Par nekustamā īpašuma „Mežkluigani” sadalīšanu, projektu. 

 
 

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Igauņi” 

Z.Mielava 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 137. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
„Igauņi”, projektu. 

 



14. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu 

I.Lapiņa 
Jautājums izskatīts 16.09.2015.  Apvienotajā Finanšu un  Attīstības komiteju sēdē 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 138. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu , projektu. 

 

15. Izpilddirektora P.Baranovska informācija 

- Pabeigts projekts „Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils novadā rekonstrukcija” ; 

- Notika Miķeļdienas gadatirgus, kura ietvaros svinīgi atklāja slūžas; 
- Turpinās  projekts „Jaunpils novada pašvaldības  Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana”; 

- Plānojam „Jaunkalnu” tiltam nostiprināt pamatus; 

- Uzsākts process , lai  piesaistītu finansējumu  izsludinātajā Valsts  un Eiropas Savienības  atbalsta 
piešķiršanas   pasākumā  „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kurš paredz 

atbalstīt investīcijas publiskās ceļu  infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu lauku teritorijā, kas 
veicinātu uzņēmējdarbības un apdzīvotības saglabāšanos.  

- Turpinās darbs pie tāmju sagatavošanas par virszemes ūdeņu novadīšanu nekustamajā  īpašumā 
„Jaunkalni”.  

 

 
L.Gintere informē par iegūtajām atziņām Moldovā, Latvijas Pašvaldību  savienības projekta 

„Administratīvi teritoriālās reformas un finanšu decentralizācijas sinerģija labas pārvaldības stiprināšanai 
Moldovā”, komandējuma  ietvaros. 

  

 
L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti 

 
Sēdi beidz plkst. 9.00 

 
 

Sēdi vadīja           L.Gintere 

 
 

Sēdi protokolēja          I.Lapsa 
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LĒMUMS   
Jaunpils novada Jaunpils pagastā   

 

2015.gada  30. septembrī Nr.125                                                                  
Protokols   Nr.8                                                                          

                                                           
Par līdzfinansējumu Biedrības „7 balles” 

projektam  „Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī"  

 
[..] 

Projekta mērķis ir veidot aktīvu, saliedētu vietējo iedzīvotāju interešu grupu, popularizējot 

amatniecību un lietišķo mākslu kā mūsdienīgu un radošu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Ieinteresēt novada 
cilvēkus par estētiski augstvērtīgām, videi draudzīgām, radošām aktivitātēm. Aizsākt radošās industrijas 

darbību. 

Projekta mērķauditorija ir Jaunpils novada iedzīvotāji, kurus interesē dažādas rokdarbu tehnikas, 
iespēja pilnveidot esošās prasmes un apgūt jaunus materiālus. Būtiskais ir gribēšana savām rokām radīt gan 

praktiskus priekšmetus, gan dekoratīvus darbus.  
Projektā plānotie pasākumi: 

- viena lekcija par baltu zīmēm un tērpiem; 

- vismaz septiņas puzles zāģēšanas un nozīmīšu izgatavošanas nodarbības vidēji 20 dalībnieku 
katrā nodarbībā; 

- vismaz desmit radošo zāļu tēju darbnīcas; 
- deviņas šūšanas nodarbības 6 dalībniekiem; 

viena porcelāna lellītes izgatavošanas nodarbība 12 dalībniekiem; 
- divas lina apgleznošanas nodarbības 12 dalībniekiem; 

- divas zīda apgleznošanas nodarbības 7 dalībniekiem; 

- biedrības bukleta izdošana (1000 gab.); 
- instrumentu un materiālu iegāde nodarbībām. 

 

Visi pasākumi Projekta ietvaros iedzīvotājiem būs bez maksas.  

Projekta kopīgās izmaksas sastāda EUR 6997,55. Ināras un Borisa Teterevu fonda finansējums ir EUR 
6297,80.  

Fonda priekšnosacījums ir pašvaldības  līdzfinansējuma daļu EUR 699,76 apmērā, kas sastāda 10% no 

Projekta izmaksām. 
 

Pamatojoties uz Biedrības „ 7 balles” iesniegumu, reģ. Nr. 3-8/749,  saskaņā ar LR likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta 27) punktu NOLEMJ: 

1. Biedrībai „7 balles” reģ. Nr.40008164481, juridiskā adrese „Doņi”, Strutele, Jaunpils, Jaunpils 

pagasts,  Jaunpils novads,  projekta   „Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī” apstiprināšanas gadījumā,     
nodrošināt  pašvaldības  līdzfinansējumu EUR 699,76   (seši simti  deviņdesmit deviņi euro 76 euro centi) 

apmērā , kas sastāda 10% no  kopējā projekta  finansējuma.  
2. Lēmuma 1. punktā minēto līdzfinansējumu ieplānot Attīstības nodaļas 2016. gada budžetā. 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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2015.gada  30. septembrī Nr.126                                                                  
Protokols   Nr.8                                                                          

                                                           
 

 

 Par Dzimtsarakstu nodaļas  vadītāja apstiprināšanu 

[..] 
Pamatojoties uz Tieslietu ministrijas  Dzimtsarakstu departamenta vēstuli, reģ. Nr. 3-8/684, saskaņā 

ar Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likuma 12. panta pirmo daļu un  Latvijas Republikas likuma ,,Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9)punktu,  NOLEMJ: 
Dzidru Krastiņu, personas kods 270974-11076, iecelt amatā par Jaunpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāju  ar 2015. gada 1. oktobri. 
 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS   

Jaunpils novada Jaunpils pagastā   

 
2015.gada  30. septembrī Nr.127                                                                  

Protokols   Nr.8                                                                          

                                                           
 

 
 Par Noteikumiem Nr. 11 „Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra noteikumos Nr. 1 „Par 

Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta g) apakšpunktu, NOLEMJ: 
Apstiprināt Noteikumus Nr. 11 „Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra Noteikumos Nr. 1  „Par 

Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”, projektu. 
 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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NOTEIKUMI   Nr. 11 
„Par grozījumiem 2015. gada 25. februāra noteikumos Nr. 1 „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļas maksas pakalpojumiem” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2015. gada 30. septembrī 

 
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta g) apakšpunktu 
 

 
2015. gada 25. februāra Noteikumos Nr. 1 „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas 

pakalpojumiem” izdarīt šādus grozījumus: 
 

Noteikumu  8. punktu izteikt  šādā redakcijā:  
Reizi gadā  maija mēnesī  par godu  Starptautiskajai  ģimenes dienai , Jaunpils novadā dzīvojošie 

vecāki, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), var svinīgi noslēgt 

laulību, maksājot tikai valsts nodevu. Svinīgo ceremoniju apmaksā pašvaldība. Konkrētais  datums tiks 
izziņots 6 mēnešus iepriekš.  

 
 

Priekšsēdētāja     L.Gintere 
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  Par konkursa „Skaista mana sēta” - 2015.gada rezultātiem 

 

Pamatojoties uz konkursa „Skaista mana sēta”-2015.” komisijas iesniegto informāciju , NOLEMJ:   
1. Apstiprināt konkursa „Skaista mana sēta” 2015.gada rezultātus: 

 
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” 

1. vieta - Feldmaņu un Strodu ģimene „Skujiņas”   
1. vieta - Miķelsonu ģimene „Kārkliņi”  

  

2.vieta-  Gulbju ģimene „Lakstīgalas”   
2. vieta - Bogatiju ģimene „Timotiņi”  

 
3.vieta - Pahmurkinu ģimene „Saldenieki”   

3.vieta - Veronika Smirnova „Rogas”   

 
Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciematā” 

     1.vieta-  Čepuļu  ģimene „Mežāres”   
 

2. Laureātus godināt svinīgā pasākumā  Jaunpils  muzejā.  
3. Pasākuma organizēšanai nepieciešamos izdevumus segt no labiekārtošanas nodaļas  ieplānotajiem 

budžeta līdzekļiem EUR 500,00 (pieci simti euro) apmērā.  

4. Dzidru Krastiņu apstiprināt par atbildīgo personu pasākuma organizēšanā.  
 

 
Sēdi vadīja          L.Gintere 
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 Par Saistošajiem noteikumiem Nr.   8 „Par grozījumiem 2009. gada 5. augusta 

Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils  novada pašvaldības nolikums”” 
 

 
Saskaņā ar  2014. gada 26. maija Ministru Kabineta noteikumu  Nr. 269    “Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. punktu, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 8 „Par Grozījumiem  Jaunpils novada domes 2009. gada 5. 

augusta  Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums. ” 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

5. Par lēmuma  nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un publicēšanu  

atbildīga kancelejas vadītāja I. Lapsa. 
 

 
Pielikumā : Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 8 
„Par Grozījumiem  Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta  Saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 
Jaunpils novadā 

2015. gada 30. septembrī 
 

  
Izdoti saskaņā ar  2014. gada 26. maija Ministru Kabineta noteikumu  Nr. 269    “Noteikumi par medījamo 
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. punktu 
 

Izdarīt Jaunpils novada Saistošajos noteikumos  Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” šādus 

grozījumus: 
 

        1.  Punktu Nr. 13.1. papildināt ar apakšpunktu :    
  13.1.10. Medību koordinācijas komisija. 

 

 
2.   Pantu  Nr. 123 papildināt ar punktiem: 

123.8  Lauksaimniecības  zemju darījumu izvērtēšanas  komisija; 
123.9. Medību koordinācijas komisija. 

 

Priekšsēdētāja     L.Gintere 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  NR. 8 

„Par grozījumiem Jaunpils novada domes  2009. gada 5. augusta  Saistošajos noteikumos  
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 

 

 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 

pamatojums 

     Jaunpils novada domes   Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada 
pašvaldības nolikums ” nosaka atsevišķu pārvaldes  funkciju pildīšanai 

izveidotās komisijas un administratīvo aktu izdošanas kompetenci. 
      2014. gada 26. maija Ministru Kabineta noteikumu  Nr. 269    “Noteikumi 

par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību 

koordinācijas komisijām” 2. punkta nosacījumi nosaka , ka pašvaldībai jāveido 
komisija. 
     Saistošie noteikumi Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” 
jāpapildina ar komisijām, kuras tiesīgas izdot administratīvos aktus 

2. Īss saistošo noteikumu 

satura izklāsts 

 

        Ņemot vērā, ka šāda komisija nav paredzēta Saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums”, ir jāveic grozījumi, jo tiek izveidota 

jauna komisija: Medību koordinācijas komisija. 
     Saistošos noteikumus papildina ar komisijām, kuras tiesīgas izdot 

administratīvos aktus: Lauksaimniecības zemju darījumu komisija un Medību 
koordinācijas komisija 
 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Neatstās būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu  

4. Informācija par 

plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nerada ietekmi 

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 
Nerada ietekmi 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām 
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
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 Par Nolikumu Nr. 11 ”Medību komisijas nolikums” 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 2) punkta, NOLEMJ: 

Apstiprināt Noteikumus Nr. 11 „Medību komisijas nolikums” 

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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NOLIKUMS Nr. 11 
”Medību koordinācijas komisijas nolikums” 

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2015. gada 30. septembrī 

 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Jaunpils novada domes (turpmāk tekstā – “Dome”) „Medību koordinācijas komisija” (turpmāk tekstā – 
Komisija) tiek izveidota kā koordinējoša un konsultatīva institūcija Jaunpils novada teritorijā. 

2. Komisijas mērķis ir veicināt mednieku, zemnieku, Valsts meža dienesta, AS “Latvijas Valsts meži” un 

Jaunpils novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni, kā arī izvērtēt un koordinēt 
dzīvnieku nodarīto postījumu un to draudu novēršanu lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām 

Jaunpils novada administratīvajā teritorijā. 
3. Komisija savā darbībā ievēro starptautiskos normatīvos aktus, Latvijas Republikas likumus, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumus, Jaunpils novada pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu 

normas, Domes saistošos noteikumus, lēmumus un šo  nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums). 
4. Komisijas veidlapa ir Jaunpils novada veidlapa, kas papildināta ar vārdiem “Medību koordinācijas 

komisija”. 
5. Komisijas darbību pārrauga un tās nolikumu apstiprina Dome. Grozījumus Nolikumā var ierosināt 

Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas locekļi vai Domes priekšsēdētājs.  

 
II.  KOMISIJAS GALVENIE  UZDEVUMI 

6. Nodrošināt savlaicīgu medījamo dzīvnieku izdarīto postījumu fiksēšanu Jaunpils novada pašvaldības 
teritorijā pēc attiecīga iesnieguma par postījumiem saņemšanas. 

7. Noteikt meža dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu un pakāpi. 
8. Izvērtēt konkrēto situāciju un noteikt pasākumus postījumu novēršanai un to seku likvidēšanai. 

9. Aprēķināt medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un 

infrastruktūras objektiem. 
10. Lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas) dzīvniekiem, ja tie 

uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud mājdzīvniekus vai cilvēkus. 
11. Analizēt informāciju par medījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem un izvērtēt apdraudējuma 

iespējamo attīstību. 

12. Koordinēt mednieku, zemnieku un meža īpašnieku iesaisti pasākumos, kas vērsti uz meža dzīvnieku 
nodarītā kaitējuma apmēru samazināšanu un jaunu draudu novēršanu. 

13. Veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas kompetencē esošu uzdevumu 
izpildi.         

 
III. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

14. Komisijas tiesības un galvenie pienākumi noteikti Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos 

Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 
komisijām”. 

15. Bez normatīvajos aktos minētajām tiesībām un pienākumiem, Komisijai ir tiesības un pienākumi: 
15.1. nodrošināt Komisijas darba procedūras dokumentu izstrādāšanu un atbildēt par Komisijas 

darba norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

15.2. piedalīties Domes sēdēs un pārstāvēt tajās Komisiju jautājumos, kas ir tās kompetencē; 
15.3. izmantot Domes autotransportu izbraukumiem uz postījumu vietām. 

 
 



IV. KOMISIJAS STRUKTŪRA 

16. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome uz četriem gadiem saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumiem Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”. 

17. Komisijas priekšsēdētājs ir Domes izvirzīts pārstāvis. 
18. Komisijas locekļu sastāvā iekļauj pa vienam deleģētam pārstāvim no: 

18.1. Lauku atbalsta dienesta; 

18.2. Valsts meža dienesta; 
18.3. Latvijas mednieku savienības; 

18.4. Meža īpašnieku apvienības; 
18.5. Lauksaimnieku apvienības; 

18.6. Pārtikas un veterinārā dienesta. 

19. Darbam par Komisijas sekretāru tiek piesaistīts Domes speciālists.  
20. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un apziņošanas kārtību.  

21. Komisijas priekšsēdētājs:  
21.1. atbild par Komisijas lēmumu projektu sagatavošanu; 

21.2. plāno, organizē un vada Komisijas darbu; 
21.3. sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību; 

21.4. apstiprina un iesniedz Domē Komisijas darba pārskatus; 

21.5. pārstāv Komisiju visās pašvaldības, valsts, privātajās, tiesu iestādēs un sabiedriskajās 
institūcijās; 

21.6. atbild par visu Komisijas rīcībā nodoto un esošo materiālo vērtību un dokumentācijas 
saglabāšanu; 

21.7. koordinē Komisijas sadarbību ar Domes struktūrvienībām un citām iestādēm un organizācijām; 

21.8. nepieciešamības gadījumos pieaicina Komisijas darbā ekspertus neatkarīga, profesionāla 
viedokļa izteikšanai; 

21.9. organizē Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli; 
21.10. paraksta Komisijas sēžu protokolus, kā arī citus Komisijas dokumentus. 

 
22. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks tiek ievēlēts no Komisijas locekļu vidus un pilda Komisijas 

priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. 

 
23. Komisijas locekļi: 

23.1. piedalās Komisijas un tās sēžu darbā; 
23.2. gatavo Komisijas darba dokumentāciju; 

23.3. izpilda Komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka norādījumus; 

23.4. paraksta Komisijas sēžu protokolus. 
 

24. Komisijas sekretārs: 
24.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja norādījumus; 

24.2. protokolē Komisijas sēdes gaitu; 

24.3. nodrošina Komisijas saraksti; 
24.4. paraksta Komisijas sēdes protokolus; 

24.5. kārto Komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, glabāšanu un nodošanu 
Domes arhīvā; 

24.6. nodrošina lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu iesniedzējiem, medību tiesību lietotājiem u.c. 
ieinteresētajām personām; 

24.7. nākošajā darba dienā pēc Komisijas sēdes, nodrošina tās protokola publikāciju Domes mājas 

lapā; 
24.8. veic citus uzdevumus Komisijas sekmīga darba nodrošināšanai. 

 
V. KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA 

25. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs.  

26. Komisija patstāvīgi un neatkarīgi izskata ar medījamo dzīvnieku postījumiem saistītos jautājumus.  
27. Komisijas sēdes tiek sasauktas  pēc iesniegumu par postījumiem saņemšanas Domē vai pastāv objektīvi 

postījumu un epizootiju draudi.   
28. Komisija izvērtē personu iesniegumus, dabā pārbauda iesniegumos minētos postījumus un veiktos 

aizsardzības pasākumus un pieņem lēmumus atklātās sēdēs, kurās piedalās komisijas locekļi, zemes 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemē konstatēti postījumi, kā arī medību tiesību lietotājs vai, ja 



tāda nav, medību tiesību lietotājs ģeogrāfiski tuvākajā medību platībā, kurā ir šo postījumu iespējamais 

iemesls. 

29. Komisija ir tiesīga izskatīt jebkuru iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, ja 
Komisijas sēdē piedalās vismaz  4 locekļi. Balsīm daloties, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

30. Komisija pieņem lēmumu ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Komisijas loceklis, 
kas tieši vai netieši ir ieinteresēts kāda jautājuma izskatīšanā nav tiesīgs piedalīties konkrētā jautājuma 

izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā. 

31. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Domes priekšsēdētājam. 
32. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi klātesošie Komisijas locekļi un 

Komisijas sekretārs.  
33. Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēra aprēķinu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi 

klātesošie Komisijas locekļi, kā arī iesniedzējs (cietušais) un medību tiesību lietotājs.  

34. Komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai Komisijas loceklis var pārtraukt savu darbību 
Komisijā iesniedzot iesniegumu Domē. 

35. Komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai Komisijas locekli var atsaukt ar Domes lēmumu. 
36. Komisija Domei sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. Pārskats par Komisijas 

darbību tiek iesniegts arī pēc Domes, Domes priekšsēdētāja rakstiska pieprasījuma. 
 

 

Priekšsēdētāja     L.Gintere 
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 Par zemes īpašuma „Aigas” atsavināšanu 

 

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

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

1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Aigas” , platība 34.64 ha, kadastra numurs 90560060197, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 90560060196, pielietojot pārdošanas veidu „atklāta mutiska 

izsole ar augšupejošu soli”. Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar augstāko nosolīto cenu. Izsoles 
sākumcenu noteikt vienādu ar nosacīto cenu. 

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

4. Uzdot Izsoles komisijai viena mēneša laikā apstiprināt Izsoles noteikumus un organizēt izsoli, 

ievērojot likumā noteikto procedūru.  
5. Apstiprināt atsavināšanas tiesību aprobežojumu: noteikt, ka zemes gabals izmantojams tikai 

lauksaimnieciskai ražošanai. Noteikt, ka zemes gabals nav dalāms. Noteikt, ka nav pieļaujama atliktā 
maksāšanas kārtība. 

6. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanu 

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

7. Noteikt, ka izsolē drīkst piedalīties dalībnieki, kuri atbilst likuma „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 28. panta 2. daļas, 281 panta un 29. panta prasībām. 

8. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P. Baranovskis. 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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 Par zemes īpašuma „Saulaines” atsavināšanu 

 
[..] 

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

daļu, 9. panta otro daļu, 10. panta 2. daļu, 14. panta 4. daļu, 15.pantu,  NOLEMJ: 
1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Saulaines” , platība 19.12 ha, kadastra numurs 90560040097, 

zemes vienības kadastra apzīmējums 90560040096, pielietojot pārdošanas veidu „atklāta mutiska 
izsole ar augšupejošu soli”. Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar augstāko nosolīto cenu. Izsoles 

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

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

4. Uzdot Izsoles komisijai viena mēneša laikā apstiprināt Izsoles noteikumus un organizēt izsoli, 
ievērojot likumā noteikto procedūru.  

5.  Apstiprināt atsavināšanas tiesību aprobežojumu : noteikt, ka zemes gabals izmantojams tikai 
lauksaimnieciskai ražošanai. Noteikt, ka zemes gabals nav dalāms.  

6. Noteikt, ka nav pieļaujama atliktā maksāšanas kārtība. 

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

kontā. 
8. Noteikt, ka izsolē drīkst piedalīties dalībnieki, kuri atbilst likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28. panta 2. daļas, 281 panta un 29. panta prasībām. 
9. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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 Par zemes īpašuma „Mazpuriņi” atsavināšanu 

 
[..] 

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

1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Mazpuriņi”, platība 3,64 ha, kadastra numurs 90560030215, 

zemes vienības kadastra apzīmējums 90560030093, zemes vienības kadastra apzīmējums 
90560030213, pielietojot pārdošanas veidu „atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli”. Pārdošanas 

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

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

4. Uzdot Izsoles komisijai viena mēneša laikā apstiprināt Izsoles noteikumus un organizēt izsoli, 

ievērojot likumā noteikto procedūru.  
5. Apstiprināt atsavināšanas tiesību aprobežojumu : noteikt, ka zemes gabali izmantojami tikai 

lauksaimnieciskai ražošanai. Noteikt, ka zemes gabali nav dalāmi. Noteikt, ka zemes nomnieks 
saglabā pirmpirkuma tiesības par augstāko nosolīto cenu, ja tās izmantotas saskaņā ar Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma normām. 

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

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

8. Noteikt, ka izsolē drīkst piedalīties dalībnieki, kuri atbilst likuma „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 28. panta 2. daļas, 281 panta un 29. panta prasībām. 

9. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P. Baranovskis. 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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 Par zemes īpašuma „Puriņi” atsavināšanu 

 

[..] 
1. Atsavināt nekustamo īpašumu (apbūvētu zemes gabalu) „Puriņi” , platība 3,34 ha, kadastra numurs 

90560030092, zemes vienības kadastra apzīmējums 90560030092, pielietojot pārdošanas veidu 

„atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli”. Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar augstāko nosolīto 
cenu. Izsoles sākumcenu noteikt vienādu ar nosacīto cenu. 

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

4. Uzdot Izsoles komisijai viena mēneša laikā apstiprināt Izsoles noteikumus un organizēt izsoli, 
ievērojot likumā noteikto procedūru.  

5. Noteikt, ka nav pieļaujama atliktā maksāšanas kārtība. 

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

kontā. 
7. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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 Par zemes īpašuma „Mazās Klapkalnes” atsavināšanu 

 

[..] 
Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta otro daļu, 9.panta otro 

daļu, 11.panta trešo daļu, 14.panta otro daļu,   NOLEMJ:  

1. Atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Mazās Klapkalnes” , platība 1,33 ha, kadastra numurs 
90900020017, zemes vienības kadastra apzīmējums 90900020356, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 90900020369, pielietojot pārdošanas veidu „pārdot personai, kurai ir pirmpirkuma 
tiesības, par nosacīto cenu, nerīkojot izsoli”. Pārdošanas cenu noteikt vienādu ar nosacīto cenu.  

2. Par atsavināšanas ierosinātāju noteikt Sandru Šteinu. 
3. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai novērtēt īpašumu un noteikt nosacīto cenu. 

4. Uzdot Izsoles komisijai viena mēneša laikā nosūtīt Sandrai Šteinai atsavināšanas piedāvājumu un 

pirkuma līguma projektu.  
5.  Noteikt, ka nav pieļaujama atliktā maksāšanas kārtība. 

6. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 
 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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 Par nekustamā īpašuma „Mežkluigani” sadalīšanu 

 
[..] 

Saskaņā ar īpašnieka Viļņa Rasas iesniegumu Nr. 3-7/724, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 19.panta pirmo daļu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 14.un 15.pantu, 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496. „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16. un 35. punktiem, NOLEMJ: 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežkluigani”, īpašuma kadastra nr.90900010079, kopējā 

platība 34.04 ha, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 90900010053 13,68 ha platībā. Atdalītajam zemes 

gabalam piešķirt nosaukumu „Mazkluigani”, nomainīt zemes lietošanas mērķi uz – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. 

2. Atlikušajiem zemes gabaliem ar zemes kadastra apzīmējumiem 9090 0010058 1,4 ha platībā un 
90900010079 18,96 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu „Mežkluigani”, noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (piekritību nosakot pēc iesniedzēja deklarētās 
dzīvesvietas vai īpašuma atrašanās vietas, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. pantu) viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 
Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Igauņi” 

 

[..] 
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. Saistošajiem 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 „Igauņi”, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 90900020001 zemes vienības sadales projektu. 
2.  Zemes īpašums 77,2 ha tiek sadalīts piecos zemes gabalos:  

     2.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 10.0 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Lejas Igauņi”, 
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 divas zemes vienības (Nr.2 un Nr.3). Uz zemes vienības 

neatrodas ēkas. 

2.2 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.3 20.0 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Lejas Igauņi”, 
piešķirt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 

0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu, NĪVKRIS reģistrēt kā otro zemes vienību, kura 
sastāvā ir divas zemes vienības (Nr.2 un Nr.3). Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 

2.3 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.4 30.0 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Mežigauņi”, 

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. Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 
2.4 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.5 3.7 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Mazigauņi”, 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. Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 

2.5 Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 13.5ha platībā saglabāt esošo īpašuma nosaukumu „Igauņi”, 
saglabāt esošo adresi „Igauņi” , Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142, noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Uz zemes vienības atrodas 
dzīvojamā māja un palīgēkas. 

3.  Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus visām zemes 

vienībām. 
4. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas. 
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  Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu 

 

 
Ierobežotas pieejamības 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


