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SĒDE SASAUKTA: 2016. gada  22. decembrī   plkst. 09.00 
SĒDI VADA    Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 

SĒDI PROTOKOLĒ: Kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
SĒDĒ PIEDALĀS: 

Deputāti: Dace Adiņa, Kaspars Leimanis, Velga Pavlovska, Raivo Altenburgs, Raivis Pranis ,Guntis 

Nikolajevs, Ēriks Strautiņš 
Darbinieki:Izpilddirektors Pēteris Baranovskis, juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, jurista palīgs 

Dzidra Krastiņa,  Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava , galvenā grāmatvede Anta Skuja, Jurģu 
feldšerpunkta vadītāja Inese Cine, Viesatu  pagasta pārvaldes vadītāja Vita Petrova, Jaunpils vidusskolas 

direktors Jānis Liepiņš, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba Rasa, Attīstības  nodaļas 

vadītāja Vija Zīverte  
Žurnāliste Liene Trēde 

Nepiedalās: Jānis Krūmiņš/ personīgu apstākļu dēļ 
 

DARBA KĀRTĪBĀ 
1. Par domes struktūrvienības „Jurģu  feldšeru-vecmāšu punkts”  darbības izbeigšanu 

2. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.18/2016 „Grozījums 2009. gada 5. augusta Saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Jaunpils novada pašvaldības nolikums”  
3. Par teātra pulciņa izveidošanu Jaunpils vidusskolā 

4. Par profesionālās  pilnveides izglītības programmas „Tūrisma pakalpojumu sniegšana” nodrošināšanu 
Jaunpils vidusskolā 

5. Par Nolikumu Nr. 16/2016  „Par grozījumiem 2013.gada 13.februārī Nolikumā NR. 1 „Par Jaunpils  novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 
6. Par grozījumiem   08.09.2016.  lēmumā Nr.125. „Par jaunas automašīnas-mikroautobusa iegādi” 

7. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde Jaunpils novada 
domei” realizācijai  

8. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Jaunpils novada pašvaldības autoceļu pārbūves 
būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” realizācijai 

9.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Jaunpils novadā 

10. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 /2016  „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

11. Par nekustamā īpašuma „Jurģu lauki” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
12. Par 2016. gada 26. maija Domes lēmuma Nr.87 „Par dzīvokļa Nr.4 daudzdzīvokļu mājā “Rosmes” 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr.5)  atcelšanu 

13. Par 2016. gada 28. janvāra Domes lēmuma Nr.5 „Par dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu mājā „Laimas” 
atsavināšanu ” (sēdes protokols Nr. 1)  atcelšanu 

14.  Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam 
15. Par nekustamā īpašuma „Dīķi” sadalīšanu 

16. Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu 

17.Par 24.02.2016.  lēmuma Nr.30 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses precizēšanu” precizēšanu  
18. Izpilddirektora informācija par paveikto 

 
 

 



1. Par domes struktūrvienības „Jurģu  feldšeru-vecmāšu punkts” 

darbības izbeigšanu 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
   Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 186 „Par domes struktūrvienības „Jurģu  feldšeru-vecmāšu punkts” darbības 

izbeigšanu”, projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 

 

2. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016 „Grozījums 2009. gada 5. 

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

Dz. Krastiņa  

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma Nr. 187. „Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016 „Grozījums 2009. gada 5. 
augusta Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums”” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 3 lp. 

 

3. Par teātra pulciņa izveidošanu Jaunpils vidusskolā 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 
  Apstiprināt lēmuma Nr. 188 „Par teātra pulciņa izveidošanu Jaunpils vidusskolā” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 

 

4.  Par profesionālās  pilnveides izglītības programmas „Tūrisma pakalpojumu 

sniegšana” nodrošināšanu Jaunpils vidusskolā 

L.Gintere,  A.Skuja 
Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 
 Apstiprināt lēmuma Nr. 189 „Par profesionālās  pilnveides izglītības programmas „Tūrisma 
pakalpojumu sniegšana” nodrošināšanu Jaunpils vidusskolā” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 

 
 5. Par Nolikumu Nr. 16/2016  „Par grozījumiem 2013.gada 13.februārī Nolikumā NR. 1 

„Par Jaunpils  novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 

L.Gintere Jautājums 
izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 
 Apstiprināt  lēmuma  Nr. 190 „Par Nolikumu Nr. 16/2016  „Par grozījumiem 2013. gada 13.februārī 
Nolikumā NR.1 „Par Jaunpils  novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”  projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 2 lp. 
 

6. Par grozījumiem   08.09.2016.  lēmumā  

Nr.125. „Par jaunas automašīnas-mikroautobusa iegādi” 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.191 „Par grozījumiem 08.09.2016.  lēmumā Nr.125. „Par jaunas automašīnas-
mikroautobusa iegādi” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 
 



7. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde 

Jaunpils novada domei” realizācijai  

A.Skuja, A.Krūmiņš 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 192 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Jauna pasažieru 

mikroautobusa piegāde Jaunpils novada domei” realizācijai” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 
 

8. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Jaunpils novada pašvaldības autoceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” realizācijai 

P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 193  „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Jaunpils novada 

pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” realizācijai” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 
 

9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Jaunpils novadā 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
Debatēs: R.Altenburgs 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 194 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Jaunpils novadā” 

projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 
 

10. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.19 /2016  „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

A.Skuja 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 195„ Par Saistošajiem noteikumiem Nr.19 /2016  „Par grozījumiem 

Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 11 lp. 

 

 11. Par nekustamā īpašuma „Jurģu lauki” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 196 „Par nekustamā īpašuma „Jurģu lauki” izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 

12.  Par 2016. gada 26. maija Domes lēmuma Nr.87 „Par dzīvokļa Nr.4 daudzdzīvokļu 

mājā “Rosmes” atsavināšanu” (sēdes protokols Nr.5)  atcelšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
   Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.197 „Par 2016. gada 26. maija Domes lēmuma Nr.87 „Par dzīvokļa Nr.4 

daudzdzīvokļu mājā “Rosmes” atsavināšanu” (sēdes protokols Nr.5)  atcelšanu” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 



13. Par 2016. gada 28. janvāra Domes lēmuma Nr.5 „Par dzīvokļa Nr.3 

daudzdzīvokļu mājā „Laimas” atsavināšanu ” (sēdes protokols Nr. 1)  atcelšanu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.198 „Par 2016. gada 28. janvāra Domes lēmuma Nr.5 „Par dzīvokļa Nr.3 

daudzdzīvokļu mājā „Laimas” atsavināšanu ” (sēdes protokols Nr. 1)  atcelšanu” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 

 

  14. Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
  Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, 
G.Nikolajevs, R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.199 „  Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 

15. Par nekustamā īpašuma „Dīķi” sadalīšanu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.200 „Par nekustamā īpašuma „Dīķi” sadalīšanu” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 

 

16.Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
 Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 201 „Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 

 

17. Par 24.02.2016.  lēmuma Nr.30 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses 

precizēšanu” precizēšanu  

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.Finanšu  komitejas sēdē 
   Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, R.Altenburgs,  V.Pavlovska, G.Nikolajevs, 
R.Pranis, K.Leimanis, Ē.Strautiņš),  pret nav, atturas nav,  NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.202 „Par 24.02.2016.  lēmuma Nr.30 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu un 
adreses precizēšanu” precizēšanu” projektu. 
Pielikumā: Lēmums uz 1 lp. 

 

18. Izpilddirektora informācija par paveikto 

P.Baranovskis 

Atskatoties uz šogad paveikto esmu iezīmējis svarīgākos veikumus. Katra gada sākums un nogale ir 

iepriekšējā gada rezultātu apkopošanas un nākamā budžeta plānošanas un apstiprināšanas laiks, kad citi 
darbi atvirzās it kā otrā plānā. Šī gada sākumā notika ievērojams solis pašvaldības pakalpojumu pieejamības 

un kvalitātes uzlabošanā, tika izveidots Klientu apkalpošanas centrs, kas uzsāka darbu jaunās telpās un kopā 
ar kasi tagad nodrošina apmeklētājiem ērtāku pakalpojumu gan iemaksām, gan konsultācijā, gan dokumentu 

plūsmai. Pārcēlās uz zemāku stāvu: Sociālais dienests, Kancelejas vadītāja un juridisko pakalpojumu 

sniedzējs, Attīstības nodaļa, Nekustamo īpašumu nodaļa, Būvvalde, Bāriņtiesa. Uz atsevišķām telpām 
pārcēlās arī Grāmatvedības nodaļa. Domes sēžu zāle tagad arī ir pirmajā stāvā. Paralēli tika veiktas arī 

strukturālas izmaiņas izveidojot sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļu.  
Šie pasākumi ir vērsti uz pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, domes veiktspējas palielināšanu un darbinieku 

darba apstākļus uzlabošanu. 

Šogad jaunās atsevišķās telpās, visi kopā, ir arī  PSIA ”Jaunpils KS” darbinieki. Tās atrodas Vēju ielā Centra 
četrstūra atjaunotajā daļā.  



Iegādājāmies īpašumu “Jaunpils dzirnavas”, kura sastāvā ir ēkas un parkam pieguļoša zeme, kā arī veicām 

īpašuma galvenās ēkas jumta daļas konservācijas darbus. Tagad tiek gatavoti projekti ēku atjaunošanai un 

pielāgošanai plānotajiem mērķiem. 
Esam iegādājušies arī pirmā stāva daļu “Jaunviekaļu” ēkā un tagad viss īpašums pieder pašvaldībai.  

Ir veiktas pašvaldībai piederošo ēku tehniskās un energo ekspertīzes (Ērģelnieki, Jaunviekaļas, Kalna skola, 
Lodes, Jaunpils dzirnavas, Pils), kas nepieciešamas tālākai projektu izstrādei. Remontējām jumta daļu  

“Ērģelnieku” ēkai. Ir izbūvēts ūdensvads Mesteru ielā.  

Jaunpilī ir uzstādīta skulptūra Marija, veikta koku kopšana, uzstādīti soli, parkā novietots “Mīlestības 
akmens”, parka takām daļai uzbērts segums, pasūtīts tehniskais projekts parka lapenei un parka 

labiekārtošanai. Ir atsvaidzināts svētku apgaismojums centrā. 
Top arī vides elementi un norāžu zīmes, kas dabā parādīsies nākamajā gadā.  

Levestes sporta laukumā un Viesatu birzītē uzstādīti bērnu rotaļu laukumi.  

Viesatu centra ielā izbūvēts apgaismojums ar ekonomiskajiem LED gaismekļiem no Kultūras nama līdz 
Birzītei. 

Paralēli pašvaldības ceļu uzturēšanai ( grants virskārtas atjaunošana, grāvju rakšana, asfalta bedrīšu un 
virskārtas apstrāde, caurteku remonti) tika veikti priekšdarbi lai taptu pārbūves tehniskie projekti grants 

ceļiem ar intensīvāko satiksmi, kuri arī ir atzīti par prioritāri atjaunojamiem. Pārbūve tiks veikta ar ELFLA 
līdzfinansējumu.   

Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūrā ir veikti ieguldījumi, uzlabojot futbola laukumus centrā un Levestē, 

pašu spēkiem ir veikti arī kosmētiskie remonti sporta zālē. Ir uzstādīta slingu iekārta un gaidām vēl 
aprīkojumu. 

Šis gads ir iezīmējies kā projektu gatavošanas laiks nākamā gada grants ceļu pārbūvei, mājas “Lodes” 
atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu uz sociālo, skolas sporta laukuma pārbūvei, meliorācijas sistēmas 

atjaunošanu pašvaldībai piederošajos īpašumos, ir pienācis laiks atjaunot arī auto parku, kā arī turpināsies 

darbs pie jau iesākto projektu gatavošanas un finansējuma iespēju meklēšana bērnudārza piebūvei, pilij un 
tās apkārtnei, parkam, dzirnavām, sporta namam, Jaunviekaļām …… Meliorācija un grants ceļu pārbūve būs 

ar ELFLA līdzfinansējumu, taču pārējo projektu realizācijai visticamāk ņemsim aizdevumus.  
Nākamajā gadā turpināsim asfaltiem veikt virsmas apstrādi, labot grants iesēdumus, greiderēt  un atjaunot 

grāvjus un caurtekas kur tas ir nepieciešams.  
  

L.Gintere paziņo, ka darba kārtības jautājumi izskatīti 

 
Sēdi beidz plkst. 10.30 

 
 

Sēdi vadīja           L.Gintere 

 
Protokolēja           I.Lapsa  
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Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
 

2016. gada 22. decembrī 
Nr. 186 

Protokols Nr. 11, 1.p. 

 
 

 
 

Par domes struktūrvienības „Jurģu  feldšeru-vecmāšu punkts” 
darbības izbeigšanu 

 

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  21. panta 8) punktu, NOLEMJ: 
1. Ar 2016.gada 1. janvāri  izbeigt  domes struktūrvienības „Jurģu – feldšeru vecmāšu punkts” 

darbību 

2.  No  Jaunpils novada domes amatu un amatalgu saraksta  izslēgt amatu Feldšerpunkta  vadītāja. 
3. Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” izdarīt grozījumus par 

struktūrvienības „Jurģu feldšeru vecmāšu punkts” izslēgšanu no struktūrvienību saraksta. 
 

 
Domes priekšsēdētāja      L.Gintere     L.Gintere 
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Protokols Nr. 11, 2.p. 

 
 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2016 „Grozījums 2009. gada 5. augusta Saistošajos 

noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas pirmo punktu un 24.pantu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 18/2016 „Par grozījumu 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 domes mājas 

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

publicēšanu atbildīga Kancelejas vadītāja Ita Lapsa. 
 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere      L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  NR.18/2016. 
„Grozījums Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta  Saistošajos noteikumos  

Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 
APSTIPRINĀTS  

                                                                                                              ar Jaunpils novada domes       22.12. 2016. lēmumu Nr. 187 
(protokols Nr.11, 2.punkts ) 

 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016. gada 22. decembrī 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”   

21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 
 
 

Izdarīt Jaunpils novada domes 2009.gada 5.augusta Saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils novada 
pašvaldības nolikums” šādu grozījumu: 

Svītrot apakšpunktu Nr.6.9. 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 18/2016. 

„Grozījums 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 

Grozījums Jaunpils novada Domes 05.08.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” 

nepieciešams, jo Jurģu feldšeru – vecmāšu punkts vairs nedarbosies 
sākot ar 2017.gada 1.janvāri. 

2. Īss saistošo noteikumu satura 

izklāsts 
 

Tiek likvidēta Jaunpils novada domes struktūrvienība – Jurģu feldšeru 

– vecmāšu punkts. 

3. Informācija par plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Saistošajiem noteikumiem būs pozitīva ietekme uz pašvaldības 

budžetu. 

4. Informācija par plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Paredzētie grozījumi Jaunpils novada Domes 05.08.2009. saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” 
uzņēmējdarbības vidi Jaunpils novadā neietekmē. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības mājas lapā 

www.jaunpils.lv 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Ir notikušas pārrunas ar Jaunpils novada iedzīvotājiem. 
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2016. gada 22. decembrī 
Nr. 188 

Protokols Nr. 11, 3.p. 

 
 

Par teātra pulciņa izveidošanu Jaunpils vidusskolā 

 
Jaunpils iedzīvotāju forumā š.g. 5. novembrī iedzīvotāji balsojot  par visvērtīgākajiem piedāvātajiem 

risinājumiem  uz nākamo posmu – projekta  izstrādi izvirzīja  -  teātra pulciņa bērniem  un jauniešiem 

dibināšanu.   
Novada dome 05.12.2016. saņēma Jaunpils vidusskolas direktora J.Liepiņa iesniegumu, reģ. Nr. 3-8/894 

par finansējuma piešķiršanu  teātra pulciņa vadītāja algai. 
Lai  sekmētu  jauniešu jaunradi kultūras jomā un  saturīga brīvā laika pavadīšanu , saskaņā ar LR likuma 

„Par pašvaldībām”  14. panta  4) un 5) punktu, NOLEMJ: 
1. Jaunpils vidusskolā ar 2017. gada 1. septembri   izveidot  Teātra pulciņu. 

2. Jaunpils vidusskolas  amatu un amatalgu sarakstā iekļaut amatu – Teātra pulciņa 

vadītājs 
3. Nepieciešamo finansējumu ieplānot Jaunpils vidusskolas 2017. gada budžetā. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš. 
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Nr. 189 

Protokols Nr. 11, 4.p. 

 
 

 
  Par profesionālās  pilnveides izglītības programmas „Tūrisma pakalpojumu sniegšana” 

nodrošināšanu 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.  
Lai radītu iespēju Jaunpils vidusskolā papildus vidusskolas mācību programmai audzēkņiem apgūt 

profesiju, saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem 2016. gada 30. jūnijā dome nolēma Jaunpils 

vidusskolā no 2016. gada 1. septembra ieviest  3 gadīgu 1010 st. profesionālās pilnveides izglītības 
programmu   „Tūrisma pakalpojumu sniegšana”. Programmu īsteno sadarbībā ar Kuldīgas tehnoloģiju un 

tūrisma  tehnikumu .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”. Nepieciešamo finansējumu turpmākajam periodam nolēma  ieplānot kārtējā gada Jaunpils 

vidusskolas budžetā.  
Mācību procesu nodrošinās  pasniedzēji no Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma  tehnikumu un  pasniedzēji 

no Jaunpils . 
Lai nodrošinātu profesionālās pilnveides izglītības programmas „Tūrisma pakalpojumu sniegšana” mācību 

procesu , NOLEMJ: 
1.   Ar mācību priekšmetu pasniedzējiem slēgt uzņēmuma līgumus par konkrēta darba veikšanu 

noteiktā periodā.  

3.   Nepieciešamo finansējumu ieplānot Jaunpils vidusskolas 2017. gada budžetā. 
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Protokols Nr. 11, 5.p. 

 
 

 
 Par Nolikumu Nr. 16/2016  „Par grozījumiem 2013.gada 13.februārī Nolikumā NR. 1 

„Par Jaunpils  novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 

 

Sakaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.un 13.punktu,41.panta  2.punktu,”Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” II  nodaļas 3 pantu un III nodaļas 

11.pantu, NOLEMJ: 
 Aptiprināt Nolikumu Nr.16/2016 “Par grozījumiem 2013.gada 13. februāra nolikumā Nr.1 “Par Jaunpils 

novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 
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NOLIKUMS NR.16 
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada domes 
22.12.2016. sēdes lēmumu Nr. 190 

( protokols Nr. 11,5.  punkts) 

 
“Par grozījumiem 2013.gada 13 .februāra nolikumā Nr.1 “Par Jaunpils novada domes amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 22. decembrī 

Nolikums izdots sakaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 1.un 13.punktu,41.panta  2.punktu,”Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma” II  nodaļas 3 pantu un 
III nodaļas 11.pantu 

 

2013.gada 13. februāra nolikumā Nr.1 “Par Jaunpils novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 
izdarīt šādus grozījumus : 

Nolikumu papildināt ar sadaļu IIIA. 
 

IIIA IZPILDDIREKTORA DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBA 
 

1. Izpilddirektora mēnešalga  ir piesaistīta domes priekšsēdētāja amatalgai un ir  85% (astoņdesmit pieci %) 

no domes priekšsēdētāja mēnešalgas, nepārsniedzot šim amatam atbilstošās mēnešalgas grupas maksimālo 
apmēru. 

2. Šajā nolikumā paredzētie pabalsti, sociālās garantijas, brīvdienas un atvaļinājumi attiecas arī uz 
izpilddirektoru. 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                               L.Gintere 
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Protokols Nr. 11, 6.p. 

 
 Par grozījumiem   08.09.2016.  lēmumā Nr.125. 

 „Par jaunas automašīnas-mikroautobusa iegādi” 

 
  Likuma ”Par pašvaldībām” 14 panta pirmās daļas 2 punktā noteikts, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un saimniecisko jautājumu risināšanai.  
 08.09.2016. dome pieņēma lēmumu Nr.125. „Par jaunas automašīnas-mikroautobusa iegādi”, kurā 

nolēma iegādāties jaunu automašīnu-mikroautobusu summā līdz EUR 40000,00, kā pirmo iemaksu 
 22.11.2016.  notika  Iepirkumu komisijas sēde  iepirkumam „Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde 

Jaunpils novada dome”, iepirkuma  identifikācijas Nr. JND2016/11. 
Piedāvājumu  iesniedza viens pretendents par summu EUR 35727,27 ( bez PVN). 

 Pamatojoties  uz 22.11.2016.   Iepirkumu komisijas sēdes protokolu, NOLEMJ:   

08.09.2016. dome pieņēma lēmuma Nr.125. „Par jaunas automašīnas-mikroautobusa iegādi”, 1. 
punktu izteikt šādā redakcijā: 

Iegādāties jaunu automašīnu-mikroautobusu summā līdz EUR 43 230,00 ( Ar PVN), kā daļēju samaksu,  

izmantojot esošo automašīnu VW Multivan, ar valsts numuru GH-5911. 
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Protokols Nr. 11, 7.p. 

 
 

 Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde 

Jaunpils novada domei” realizācijai  

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var 

ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek saņemti 

pašvaldības aizņēmumi, NOLEMJ: 
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

2017.gadā Jaunpils novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta iegādei      EUR 39 930,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro 00 

centi) apmērā uz 7 (septiņiem) gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi projekta “Jauna 

pasažieru mikroautobusa piegāde Jaunpils novada domei” realizācijai. 
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada domes budžetu. 
4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018.gada janvāri. 

5. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 

2008.gada 25. marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 
iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 
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Nr. 193 

Protokols Nr. 11, 8.p. 

 
 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Jaunpils novada pašvaldības autoceļu pārbūves 

būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” realizācijai 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var 

ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek saņemti 

pašvaldības aizņēmumi, NOLEMJ: 
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā 

Jaunpils novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 39686,79 (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti 
astoņdesmit seši euro  79 centi) uz 5 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi būvprojektu 

izstrādes un autoruzraudzības darbu veikšanai ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” ietvaros; 
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku; 

3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada pašvaldības budžetu; 
4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2019.gada janvāri. 

5. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta 

noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.  
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Nr. 194 

Protokols Nr. 11, 9.p. 

 
 

 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Jaunpils novadā 

 
Š.g.15.decembrī Saeima pieņēma likuma grozījumus, kas paredz Dabas resursu nodokļa ( turpmāk 

tekstā –DRN) likmes celšanu par atkritumu apglabāšanu no 2017.gada 1.janvāra. Likme par vienas tonnas 

sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no EUR 12,00 uz EUR 25,00.  
Ievērojot augstāk minēto, SIA „Eco Baltia vide” uzskata, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 

Jaunpils novada administratīvajā teritorijā būtu nosakāma:  EUR  7,16 (esošā maksa) + EUR 2,05 
(pieaugums atbilstoši DRN paaugstināšanai) = EUR 9,21 par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 

neieskaitot PVN. 
Jaunās Maksas aprēķins: 

- 1m3 sadzīves atkritumu svars atbilstoši publiskā iepirkuma piedāvājumam – 158 kg jeb 0,158 tonnas; 

- 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums – EUR 13,00 neieskaitot PVN; 
- 1m3 sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – EUR 2,05 neieskaitot PVN; 

Ievērojot minēto, SIA „Eco Baltia Vide” lūdz pašvaldību apstiprināt jauno sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu EUR 9,21 apmērā par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neieskaitot PVN. 

Pamatojoties uz Jaunpils novada domes un SIA „Eco Baltia Vide” 2013.gada27.martā noslēgtā līguma Nr. 5-

32.2/27 punktu Nr. 4.2.2., NOLEMJ: 
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu EUR 9,21 apmērā par 1 m3, 

neieskaitot PVN.  
2. Maksa stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.  

3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas palielināšanos informāciju publicēt 
laikrakstā „Jaunpils Vēstis” un Jaunpils novada domes mājas lapā. 

 

 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere      L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
 

2016. gada 22. decembrī 
Nr. 195 

Protokols Nr. 11, 10.p. 

 
 

 Par Saistošajiem noteikumiem Nr.19 /2016  „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

 

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 19 /2016 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 
 2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt uz Vides 

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

atbildīga Kancelejas vadītāja I.Lapsa 
 

Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 10 lp. 

 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere      L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.19 /2016  
 

APSTIPRINĀTS  

                                                                                                              ar Jaunpils novada domes 
      22.12. 2016. lēmumu Nr. 195 

(protokols Nr.11, 10.punkts ) 
 

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

2016.gadam” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā      

2016. gada 22. decembrī 

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: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Novada dome   

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 

0101 1951.00 

 Novada dome (skolēnu apmācība)   

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 0101 6687.00 

 
2. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Novada dome 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 

0101 375.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0101     3752.00 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0101  40.00 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0101 456.00 

 
3. Samazināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Novada dome 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0101 139.00 

2200 Pakalpojumi 0101 2907.00 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0101   118.00 



5200 Pamatlīdzekļi 0101 2645.00 

 

4. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Viesatu pārvalde 

2200 Pakalpojumi 0101V 313.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0101V 350.00 

 

 
 

5. Samazināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Viesatu pārvalde 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0101V 663.00 

 

6. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Dzimtsaraksti 

1100 Atalgojums 0102 22.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0102 12.00 

2200 Pakalpojumi 0102 230.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0102 1368.00 

 
7. Samazināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Dzimtsaraksti 

5200 Pamatlīdzekļi 0102 710.00 

 

8. Palielināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 

 Sports 

5200 Pamatlīdzekļi 0104 1410.00 

 

9. Samazināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 

 Sports 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0104 1664.00 

2200 Pakalpojumi 0104 9532.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0104   902.00 

 
10. Palielināt izdevumus: 

03.600 Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi                        

 Policija 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0105 352.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0105 262.00 

 

11. Samazināt izdevumus: 

03.600 Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi                        

 Policija 

1100 Atalgojums 0105   136.00 

2200 Pakalpojumi 0105   478.00 

 



12. Palielināt izdevumus: 

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība                            

 Labiekārtošana 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0107 10862.00 

 

13. Samazināt izdevumus: 

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība                            

 Labiekārtošana 

1100 Atalgojums 0107 676.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0107 654.00 

2200 Pakalpojumi 0107 2171.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0107 2754.00 

 

14. Palielināt izdevumus: 

07.210 Ambulatorās ārstniecības iestādes   

 Feldšeru – vecmāšu punkts 

1100 Atalgojums 0108 564.00 

 
15. Samazināt izdevumus: 

07.210 Ambulatorās ārstniecības iestādes   

 Feldšeru – vecmāšu punkts 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0108 38.00 

2200 Pakalpojumi 0108 338.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0108 145.00 

 

16. Palielināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība 

 Sociālais dienests 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0113 460.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0113 5778.00 

 

17. Samazināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība 

 Sociālais dienests 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0113 613.00 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0113 5625.00 

 

18. Palielināt izdevumus: 

03.390 Pārējās tieslietu iestādes       

 Bāriņtiesa 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0115 51.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0115 230.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0115 1120.00 

 
19. Samazināt izdevumus: 

03.390 Pārējās tieslietu iestādes       

 Bāriņtiesa 

2200 Pakalpojumi 0115 167.00 

 



20. Palielināt izdevumus: 

01.110   Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas      

 Deputāti 

1100 Atalgojums 0116 372.00 

 

21. Samazināt izdevumus: 

01.110   Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas      

 Deputāti 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0116 111.00 

 

22. Palielināt izdevumus: 

04.510 Autotransports 

 Autotransports 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0119 66.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0119 7826.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0119 222.00 

 

23. Samazināt izdevumus: 

04.510 Autotransports 

 Autotransports 

1100 Atalgojums 0119 5478.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0119 2081.00 

2200 Pakalpojumi 0119 595.00 

 

24. Palielināt izdevumus: 

01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi     

 Procentu nomaksa 

2200 Pakalpojumi 0120 130.00 

 
25. Samazināt izdevumus: 

01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi     

 Procentu nomaksa 

4300 Pārējie procentu maksājumi 
 

0120 133.00 

 

26. Palielināt izdevumus: 

09.820 Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi    

 Skolēnu apmācība 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 0121 6687.00 

 
27. Palielināt izdevumus: 

01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi     

 Valsts kases aizdevums 

9999 Valsts kases aizdevuma atmaksa 0123 3.00 

 

28. Palielināt izdevumus: 

03.200 Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti   

 Ugunsdzēsēji 

1100 Atalgojums 0129 382.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0129 155.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0129 159.00 

 



29. Palielināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība         

 Stipendiāti 

2200 Pakalpojumi 0130 2.00 

 
30. Samazināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība         

 Stipendiāti 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0130 2.00 

 
31. Palielināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība         

 Asistenti 

1100 Atalgojums 0132 2292.00 

 
32. Samazināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība         

 Asistenti 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0132 93.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0132 1569.00 

 

33. Palielināt izdevumus: 

04.430 Būvniecība       

 Būvvalde 

1100 Atalgojums 0144 2117.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0144   520.00 

2200 Pakalpojumi 0144   189.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0144   537.00 

 

34. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        

 Attīstības nodaļa 

1100 Atalgojums 0162 2185.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0162 1163.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0162 2295.00 

2200 Pakalpojumi 0162 1037.00 

 

35. Samazināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        

 Attīstības nodaļa 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0162 2426.00 

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu 

0162  707.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0162 4479.00 

 

36. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        

 Nekustamā īpašuma nodaļa 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0164 1407.00 



 

37. Samazināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        

 Nekustamā īpašuma nodaļa 

1100 Atalgojums 0164     3471.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0164 502.00 

2200 Pakalpojumi 0164 134.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0164 663.00 

 
38. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        

 Sabiedrisko attiecību nodaļa 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0165 4041.00 

 

 
39. Samazināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        

 Sabiedrisko attiecību nodaļa 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0165 2946.00 

2200 Pakalpojumi 0165 4249.00 

 

40. Palielināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi      

 Jaunpils kultūras nams 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0202 440.00 

2200 Pakalpojumi 0202 5008.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0202 2350.00 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 0202     3.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0202   857.00 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0202   128.00 

 
41. Samazināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi      

 Jaunpils kultūras nams 

1100 Atalgojums 0202 2300.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0202    55.00 

 
42. Palielināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi      

 Viesatu kultūras nams 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0202V 193.00 

2200 Pakalpojumi 0202V 243.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0202V      2060.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0202V      5319.00 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 0202V        128.00 

 

43. Samazināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi      

 Viesatu kultūras nams 



1100 Atalgojums 0202V 1544.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0202V 100.00 

 
44. Palielināt izdevumus: 

08.210 Bibliotēkas 

 Jaunpils bibliotēka 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0203 76.00 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0203 124.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0203      1450.00 

 

45. Samazināt izdevumus: 

08.210 Bibliotēkas 

 Jaunpils bibliotēka 

1100 Atalgojums 0203 1032.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0203 188.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0203        501.00 

2200 Pakalpojumi 0203        610.00 

 

46. Palielināt izdevumus: 

08.210 Bibliotēkas 

 Viesatu bibliotēka 

1100 Atalgojums 0203V 116.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0203V  18.00 

2200 Pakalpojumi 0203V 303.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0203V 156.00 

 

47. Samazināt izdevumus: 

08.210 Bibliotēkas 

 Viesatu bibliotēka 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0203V 177.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0203V 262.00 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0203V 370.00 

 
48. Palielināt izdevumus: 

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra      

 Amatu māja 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 

0205 334.00 

2200 Pakalpojumi 0205 480.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0205 269.00 

 

49. Samazināt izdevumus: 

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra      

 Amatu māja 

1100 Atalgojums 0205 268.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0205 18.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0205 959.00 

 



50. Palielināt izdevumus: 

08.220 Muzeji un izstādes    

 Muzejs 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0206 182.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0206 2019.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0206 4372.00 

 

 
 

 

51. Samazināt izdevumus: 

08.220 Muzeji un izstādes    

 Muzejs 

1100 Atalgojums 0206 594.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 

0206  92.00 

2200 Pakalpojumi 0206 2725.00 

 
52. Palielināt izdevumus: 

08.290     Pārējā citur neklasificētā kultūra 

 Jaunpils pulciņi 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0211 1002.00 

 

53. Samazināt izdevumus: 

08.290     Pārējā citur neklasificētā kultūra 

 Jaunpils pulciņi 

1100 Atalgojums 0211 5006.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0211  947.00 

2200 Pakalpojumi 0211  565.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0211  458.00 

 
54. Palielināt izdevumus: 

08.290     Pārējā citur neklasificētā kultūra 

 Viesatu pulciņi 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0211V 477.00 

 

55. Samazināt izdevumus: 

08.290     Pārējā citur neklasificētā kultūra 

 Viesatu pulciņi 

1100 Atalgojums 0211V 891.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0211V 132.00 

 

56.Palielināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi       

 P/a Jaunpils  

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0228 279.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 

0228  23.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0228      5036.00 



5200 Pamatlīdzekļi 0228      2462.00 

 

57. Samazināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi       

 P/a Jaunpils  

1100 Atalgojums 0228 300.00 

2200 Pakalpojumi 0228 7273.00 

 
58. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība  

 Jaunpils vidusskola 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 

0301 1618.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0301   10133.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0301    3227.00 

 

59. Samazināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

 Jaunpils vidusskola 

1100 Atalgojums 0301     3963.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0301 692.00 

2200 Pakalpojumi 0301    10284.00 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0301    39.00 

 
60. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

 Skolotāju algas 

1100 Atalgojums 0302 9268.00 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 

0302 6718.00 

 
61. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

 Zemenīte 

1100 Atalgojums 0303 87.00 

 

62. Samazināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

 Zemenīte 

5200 Pamatlīdzekļi 0303 87.00 

 

63. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu 

(rezerves fondu) uz 31.12.2016. par 

    EUR 

8072 

 
 

Speciālais budžets 
 

1. Palielināt ieņēmumus: 

04.000 Ekonomiskā darbība 

F40.32.22.10 Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa 
aizņēmumi euro 

0452 EUR 30 314 Valsts kases aizņēmums  

 

2. Palielināt izdevumus 



04.000 Ekonomiskā darbība 

5200 Pamatlīdzekļi 0452 EUR 34 587 Ielu apgaismojuma izbūve 
Jaunpils novada Viesatu 
ciemā 

 

3. Samazināt izdevumus 

04.000 Ekonomiskā darbība 

2200 Pakalpojumi 0452 EUR 4273 Novirzīts ielu apgaismojuma 
izbūves Jaunpils novada 
Viesatu ciemā projekta 
dokumentācijas izstrādei un 
būvuzraudzībai 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
 

2016. gada 22. decembrī 

Nr. 196 
Protokols Nr. 11, 11.p. 

 

 Par nekustamā īpašuma „Jurģu lauki” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

2016. gada 27. oktobrī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 159 „Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Jurģu lauki” atsavināšanu”, pielietojot pārdošanas veidu – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu 
soli.  

Nekustamais īpašums „Jurģu lauki”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 006 0204, 
sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 21,3 ha. 

Nekustamā īpašuma „Jurģu lauki”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, nosacītā cena noteikta EUR 75 
300,00 ( Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 02.11.2016. sēdes Nr.4 lēmums)  

Nekustamā īpašuma „Jurģu lauki” izsoles noteikumi apstiprināti ar 03.11.2016. Izsoles komisijas 

sēdes Nr. 6 lēmumu).  
Saskaņā ar 07.12.2016. nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu iegādājās AS 

„Zentenes lauksaimnieks”, reģ. Nr. 49203001375, juridiskā adrese Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma 
novads. Nosolītā cena –EUR 76 300,00. 

Visa pirkuma maksa EUR 68 770,00 atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksāta Jaunpils novada 

domes norēķinu kontā 2016. gada 21. Decembrī ( Maksājuma uzdevums Nr. 49524 – Swedbank un Nr. 567 
SEB). 

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 „Jurģu lauki”, Jaunpils 

pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 8. nodaļu, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jurģu lauki” 2016. gada 7. decembra izsoles rezultātus (komisijas 
lēmuma izraksts pielikumā).  

2. Slēgt pirkuma līgumu ar AS „Zentenes lauksaimnieks”, reģ. Nr. 49203001375, juridiskā adrese 
Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads, par nekustamā īpašuma „Jurģu lauki”, Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā, kad. Nr. 90560060204, pārdošanu.  
3. Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu.  

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere      L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
 

2016. gada 22. decembrī 

Nr. 197 
Protokols Nr. 11, 12.p. 

 

 Par 2016. gada 26. maija Domes lēmuma Nr.87 „Par dzīvokļa Nr.4 daudzdzīvokļu 

mājā “Rosmes” atsavināšanu” (sēdes protokols Nr.5)  atcelšanu 

[..] 

Saskaņā ar [..] 2016. gada 21.novembra iesniegumu, un, pamatojoties uz likuma “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 41. panta sesto daļu  NOLEMJ: 

Atcelt Jaunpils novada domes 2016. gada 26.maija Domes lēmumu Nr.87 „ Par dzīvokļa nr.4 
daudzdzīvokļu mājā “Rosmes” atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 5). 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-
3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere      L.Gintere 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORAKSTS 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
 

2016. gada 22. decembrī 

Nr. 198 
Protokols Nr. 11, 13.p. 

 

Par 2016. gada 28. janvāra Domes lēmuma Nr.5 „Par dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu 

mājā „Laimas” atsavināšanu ” (sēdes protokols Nr. 1)  atcelšanu 

 

 [..] 
Saskaņā ar [..] 2016. gada 17. augusta iesniegumu, un, pamatojoties uz likuma “Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 41. panta sesto daļu, NOLEMJ: 
Atcelt Jaunpils novada domes 2016. gada 28. janvāra Domes lēmumu Nr.5  „ Par dzīvokļa Nr.3 

daudzdzīvokļu mājā  “Laimas” atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1). 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-
3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere      L.Gintere 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORAKSTS 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
 

2016. gada 22. decembrī 

Nr. 199 
Protokols Nr. 11, 14.p. 

 

 Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam 

 

[..] 

  Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu, 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma 17.panta 41 daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu 1269. „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.8, 6.2, 14., 29.punktu, atbilstoši Zemesgrāmatu datiem, NOLEMJ : 
1. Nomainīt [..] īpašumam ar īpašuma kadastra Nr. 90560080246 - zemei ar zemes vienības 

kadastra apzīmējumu 90560080246 un uz zemes esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 

90560080246001 un 90560080246002 nosaukumu un adresi no „Lopu kautuve Centrā”, Jaunpils, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, uz „Granīti”, Jaunpils , Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145. 

2. Iekļaut adresi „Granīti”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, adrešu reģistrā. 
3. Izslēgt adresi „Lopu kautuve Centrā”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, no 

adrešu reģistra. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, 
Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere      L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
 

2016. gada 22. decembrī 

Nr. 200 
Protokols Nr. 11, 15.p. 

 
 

  Par nekustamā īpašuma „Dīķi” sadalīšanu 

 

[..] 
Saskaņā ar īpašnieka [..] iesniegumu Nr. 3-7/870, 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 „Dīķi”, īpašuma kadastra nr.9056 001 0039, kopējā 

platība 21,6 ha, vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9056 001 0039 11,6 ha platībā. Atdalītajam 

zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Ozols”, saglabāt zemes lietošanas mērķi fizisko un juridisko personu 
īpašumā vai lietošanā esošas ūdeņu teritorijas, NĪLM kods 0302, reģistrēt to NĪVKIS kā pastāvīgu īpašumu. 

2. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums „Dīķi” sastāvēs no diviem zemes gabaliem ar 
zemes kadastra apzīmējumiem 9056 002 00059 7,7 ha platībā un 90560020060 2,3 ha platībā, īpašumam 

saglabāt esošo nosaukumu „Dīķi”, saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, 
Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere      L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 
 

2016. gada 22. decembrī 

Nr. 201 
Protokols Nr. 11, 16.p. 

 
 

 Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu 

 

 Zemes gabali „Vasaras” un „Pie Vasaras” ir pašvaldībai piekritīga zeme. 
 Lai racionāli apsaimniekotu pašvaldībai piekritīgu zemi, kura nav uzmērīta, nepieciešams pārkārtot 

robežas. Abi zemes gabali bija piešķirti lietošanā fiziskai personai, kura šo zemi zemes reformas laikā nav 
uzmērījusi un nav izpirkusi. Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu uz zemi tika izbeigtas lietošanas tiesības un zeme 
piešķirta pašvaldībai, noteikts statuss „pašvaldībai piekritīga zeme”. Abi zemes gabali ir apbūvēti – uz viena 

atrodas dzīvojamā māja, uz otra – dzīvojamās mājas palīgēka, dzīvojamā māja privatizēta par pajām. 

 Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas pirmo apakšpunktu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 41 daļu un 13.panta pirmās daļas 
8.punktu, ”Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, LR Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 14.panta otro daļu un 15.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu 1269. 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 8. un 28. punktiem, Zemes pārvaldības likuma 7.panta 1.daļu, 
Saistošiem noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 1.sējuma 3.2 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:         

 Apvienot vienā zemes gabalā pašvaldībai piekritīgu zemi „Pie Vasaras”  kadastra apzīmējums 
90560020134, platība 0,4 ha, un „Vasaras” kadastra apzīmējums 90560020079, platība 0,3 ha,-  uz zemes 

esošo privātai personai piederošu ēku uzturēšanai. Apvienotā zemes gabala platība 0,7 ha, nosaukums 
„Vasaras”, adrese zemei un uz tās esošām ēkām „Vasaras”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, 

zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
statuss „pašvaldībai piekritīga zeme”. 

 

 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere      L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils  novada Jaunpils pagastā 

2016. gada 22. decembrī 
Nr. 202 

Protokols Nr. 11, 17.p. 

 
  Par 24.02.2016.  lēmuma Nr.30 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses precizēšanu” 

precizēšanu  

 
Zemesgabals „Māja Pļavnieki” 0,18 ha platībā ierakstīts zemesgrāmatā uz Jaunpils novada domes vārda 

saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta (1) daļu.  
Ar Jaunpils novada Domes 31.03.2013. lēmumu Nr.10., zemei un ēkai piešķirta adrese „Māja Pļavnieki”, 

Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 un noteikts zemes lietošanas mērķis 0701 – daudzdzīvokļu 
māju apbūve. 

      Māja un zeme atrodas ārpus Jurģu ciema robežām. 
      Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 90560060187001, kurā viens dzīvoklis ir 

privatizēts par pajām no p/s „Dzirkstele”, pārējie nav izīrēti, nav privatizēti, nav apdzīvojami to sliktā tehniskā 

stāvokļa dēļ. Veicot visas mājas BKU, Valsts zemes dienests lūdz precizēt 24.02.2016. pieņemto Jaunpils 
novada Domes lēmumu Nr.30 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses precizēšanu”, atceļot 1.punktu 

un atstāt spēkā 31.10.2013.gada lēmumu Nr.10 17.punktu par mērķa „daudzdzīvokļu māju apbūve” 
piešķiršanu. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, saskaņā ar LR Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un 15.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 
noteikumu 1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.,11, 8, un 28.punktiem, Saistošiem noteikumiem Nr.2 

„Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa” 1.sējuma 3.2 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. Atcelt Jaunpils novada domes 24.02.2016. Nr.30 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses 

precizēšanu” 1. punktu. 
2. Atstāt spēkā piešķirto zemes lietošanas mērķi „daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve”, NĪLM kods 

0701. 
3. Atstāt spēkā minētā lēmuma 2.punktu , nosakot adresi zemei ar kadastra apzīmējumu 90560060187, 

platība 0,18 ha, un būvei ar kadastra apzīmējumu 90560060187001 „Māja Pļavnieki”, Jaunpils pagasts, 

Jaunpils novads, LV-3145. 
4. Sadalīt trīs dzīvokļu īpašumos dzīvojamo māju „Māja Pļavnieki”, kadastra apzīmējums 

90560060187001, apstiprināt būves galveno lietošanas veidu (GLV) kods 1122 –Triju un vairāk dzīvokļu 
mājas. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-
3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere      L.Gintere 
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