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SĒDE SASAUKTA: 2017. gada  26.janvārī   plkst. 9.00 

SĒDI SĀK: 2017. gada  26.janvārī plkst. 9.00 

SĒDI VADA    Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 

SĒDĒ PIEDALĀS: 

Deputāti: Kaspars Leimanis, Raivo Altenburgs, Ēriks Strautiņš, Velga Pavlovska, Dace Adiņa, 

Raivis Pranis, Guntis Nikolajevs 

Darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenā grāmatvede Anta Skuja, nekustamo 

īpašumu speciāliste Zinta Mielava, attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, juridisko 

pakalpojumu sniedzējs Juris Valters , sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba 

Rasa, nodokļu inspektore Ilze Zorika, jurista palīgs Dzidra Krastiņa, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Aija Labsvārde, Pašvaldības policijas vecākais inspektors Mārtiņš Knops, arhivāre Vija Rasa, 

autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš, Kancelejas nodaļas vadītāja Ita Lapsa, Jaunpils 

vidusskolas direktors Jānis Liepiņš, PA „Jaunpils” direktore Kristīne Liepiņa, muzeja vadītāja 

Ligija Rutka, Jaunpils kultūras nama vadītāja Silva Nordena, Sporta nama direktors Ainārs 

Plezers 

Citi: NTZ žurnāliste Liene Trēde 

Nepiedalās: Jānis Krūmiņš /personīgu apstākļu dēļ/ 

SĒDI PROTOKOLĒ: Dita Ellere 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Izpilddirektora informācija 

2. Par 2016. gada budžeta izpildi 

3. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 ”Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 

2017. gadam” 

4. Par novada domes, domes  iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām 

5. Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un savstarpējiem 

norēķiniem vienam audzēknim mēnesī 

6. Par telpu nomas līgumu  biedrībai  „Dzīpars” 

7. Par nomas maksas dzēšanu biedrībai „Sporta klubs „Jaunpils”” 

8. Par Nolikuma Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību”  izteikšanu jaunā redakcijā 

9. Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem 

10. Par atlīdzību privāto telefonu lietošanā 

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

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Strautmaļi” 

13. Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu 

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Kalna Krūmiņi” zemes 

vienības  sadalei 

 
 



 

15. Par  Jaunpils novada  Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna un 

Investīciju plāna aktualizāciju 

16. Par Jaunpils novada domes  27.10.2016. lēmuma Nr.167. “Par “Podiņu krāsns 

restaurāciju Jaunpils pils muzeja telpās un iekļaušanu ekspozīcijā” precizēšanu . 

17. Par skolēnu autobusa iegādi 

18. Par Domes un Domes komiteju sēžu grafiku 2017.gada 1.pusgadam  

Papildus jautājums 

19. Par novada domes priekšsēdētāja atalgojumu 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārību. 

 

1.Izpilddirektora informācija 

Ziņo P.Baranovskis 

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm janvārī 

Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 

1.  Notika intensīvs darbs pie šī gada budžeta izstrādes.  

2. Tapis gatavs mājas “Lodes” vienkāršotas atjaunošanas projekts. 

3.  Objektos kuros nav nepieciešams 3 fāzu pieslēgums tika veiktas izmaiņas, lai samazinātu 

maksājumus par pieslēgumu. 

4. Sakarā ar intensīvu snigšanu, šajā mēnesī daudz darba tika veltīts tīrot pašvaldības ceļus. 

5. Pabeigts kapitālais remonts pašvaldībai piederošajā dienesta dzīvoklī Kalna skolā.    

6. Labiekārtošanas nodaļa arī pastiprināti darbojās tīrot sniegu pagalmos un laukumos.  

 

 

2. Par 2016.gada budžeta izpildi 

Ziņo A.Skuja 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.1 „Par 2016.gada budžeta izpildi” projektu. 

[..] 

3. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2017 „Par Jaunpils novada pašvaldības 

budžetu 2017.gadam 

Ziņo A.Skuja 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Debatēs K.Leimanis, Ē.Strautiņš. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.2 „Par Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2017.gadam” projektu. 

[..] 

4. Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām 

Ziņo V.Rasa, A.Skuja 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, R.Pranis, D.Adiņa, R.Altenburga, 

V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, 1 balsi atturas (Ē.Strautiņš) , NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.3 „Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām” 

projektu. 



 

[..] 

 

5. Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un savstarpējiem 

norēķiniem vienam audzēknim mēnesī 

Ziņo A.Skuja 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.4 „Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un 

savstarpējiem norēķiniem vienam audzēknim mēnesī”projektu. 

[..] 

6. Par telpu nomas līgumu  biedrībai  „Dzīpars” 

Ziņo P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.5 „Par Telpu nomas līgumu biedrībai „Dzīpars”” projektu. 

[..] 

7. Par nomas maksas dzēšanu biedrībai „Sporta klubs „Jaunpils”” 

Ziņo P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.6 „Par nomas maksas dzēšanu biedrībai Sporta klubs „Jaunpils”” 

projektu. 

 [..] 

 

8. Par Nolikuma Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību”  izteikšanu jaunā redakcijā 

Ziņo V.Rasa 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.7 „Par Nolikuma Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību” izteikšanu jaunā redakcijā” projektu. 

[..] 

 
9. Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem 

Ziņo P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.8 „Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem” projektu. 

[..] 

10.Par atlīdzību privāto telefonu lietošanā 

Ziņo P.Baranoskis 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 



 

Apstiprināt lēmuma Nr.9 „Par atlīdzību privāto telefonu lietošanā” projektu. 

[..] 

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

Ziņo I.Zorika 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.9 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā[..]” 

projektu.  

[..] 

11.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Strautmaļi” 

Ziņo Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.10 „ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Strautmaļi” projektu. 

[..] 

12. Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu 

Ziņo Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.11 „Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu” projektu. 

[..] 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Kalna Krūmiņi” zemes 

vienības  sadalei 

Ziņo Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.12 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Kalna 

Krūmiņi” zemes vienības sadalei” projektu. 

  [..] 

14. Par  Jaunpils novada  Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna un 

Investīciju plāna aktualizāciju 

Ziņo V.Zīverte 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.13 „Par Jaunpils novada Attīstības programmas 2012.2018.gadam 

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” projektu. 

[..] 

15. Par Jaunpils novada domes  27.10.2016. lēmuma Nr.167. “Par “Podiņu krāsns 

restaurāciju Jaunpils pils muzeja telpās un iekļaušanu ekspozīcijā” precizēšanu 

Ziņo V.Zīverte 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 



 

Apstiprināt lēmuma Nr.14 „Par Jaunpils novada domes 27.10.2016. lēmuma Nr.167 „Par 

„Podiņu krāsns restaurāciju Jaunpils pils muzeja telpās un iekļaušanu 

ekspozīcijā”precizēšanu”projektu 

[..] 

16.Par skolēnu autobusa iegādi 

Ziņo A.Krūmiņš, P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.15 „Par skolēnu autobusa iegādi”projektu. 

[..] 

17.Par Domes un Domes komiteju sēžu grafiku 2017.gada 1.pusgadam 

Ziņo L.Gintere 

Jautājums izskatīts 24.01.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.16 „Par Domes un Domes komiteju sēžu grafiku 2017.gada 

1.pusgadam”projektu. 

[..] 

18. Par novada domes priekšsēdētāja atalgojumu 

Ziņo V.Rasa, A.Skuja 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, 

R.Altenburga, V.Pavlovska, G.Nikolajevs) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.17 „Par novada domes priekšsēdētāja atalgojumu” projektu. 

[..] 

 

L.Gintere informē, ka darba kārtības jautājumi izskatīti. 

 

Sēdi beidz 10.00 

 

Paraksti 

Sēdi vadīja       L.Gintere 

Sēdi protokolēja     D.Ellere 

  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 

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

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 26.janvārī 
Nr.1 

Protokola Nr.1, 2.p. 

 

Par 2016.gada budžeta izpildi 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta 2.apakšpunktu un 46.pantu, likumu „Par 

pašvaldību budžetiem”, NOLEMJ: 

Apstiprināt budžeta izpildi:  
Pamatbudžets:  EUR 

 Atlikums uz 01.01.2016. 335992.00 

 Ieņēmumi 2402770.00 

 Saņemts kredīts 34700.00 

 Izdevumi 2516690.00 

 Atmaksāts kredīts 132713.00 

 Atlikums uz 31.12.2016. 124059.00 

Speciālais 

budžets: 

  

 Atlikums uz 01.01.2016. 31948.00 

 Ieņēmumi 109342.00 

 Saņemts kredīts 30314.00 

 Izdevumi 141236.00 

 Atlikums uz 31.12.2016. 30368.00 

Ziedojumu 

budžets: 

  

 Atlikums uz 01.01.2016. 961.00 

 Ieņēmumi 3080.00 

 Izdevumi 718.00 

 Atlikums uz 31.12.2016. 3323.00 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 

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

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 26.janvārī 
Nr.2 

Protokola Nr.1, 3.p. 

 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2017 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam 

 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu „Par pašvaldības budžetiem” 16.panta 

pirmo daļu, NOLEMJ: 

1.Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.1/2017 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam”; 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju; 

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

atbildīga sekretāre D.Ellere. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  



 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1/2017 

„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

 

 

Jaunpils novadā 

2017.gada 26.janvārī 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.apakšpunktu un 46.pantu, un likumu „Par 

pašvaldību budžetiem” 

 

1. Noteikt novada domes 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumus                     EUR 

2 445 850,00, tai skaitā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā       EUR 124 059,00 

saskaņā ar 1.pielikumu „Jaunpils novada domes 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi”. 

 

2. Noteikt novada domes 2017.gada pamatbudžeta izdevumus                      2 445 850,00, 

tai skaitā budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās                EUR 6108,00 saskaņā ar 

2.pielikumu „Jaunpils novada domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2017.gadam”. 

 

3. Noteikt novada domes 2017.gada speciālā budžeta ieņēmumus                 EUR 

139 526,00, tai skaitā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā          EUR 30 368,00 

saskaņā ar 3. pielikumu „Speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadam”. 

 

4. Noteikt novada domes 2017.gada speciālā budžeta izdevumus                   EUR 

136 083,00 saskaņā ar 3.pielikumu „Speciālā budžeta izdevumi 2017.gadam”. 

 

5. Pieņemt zināšanai novada domes aizņēmumus Valsts kasē par kopējo aizņēmumu līgumu 

summu EUR 2 954 301,00, tai skaitā parāds uz 2017.gada sākumu EUR 1 584 517,78. 

Kopējā 2017.gadā atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma ir EUR 155 180,31, tai skaitā 

EUR 153 896,84 – no pamatbudžeta, EUR 1283,47 – no speciālā budžeta saskaņā ar 

4.pielikumu. 

 

6. Pieņemt zināšanai novada domes galvotos aizņēmumu līgumus par kopējo galvojumu 

summu EUR 212 323,00, tai skaitā parāds uz 2017.gada sākumu EUR 98 709,00, kopējā 

2017.gadā atmaksājamā galvojumu daļa             EUR 10 963,00 saskaņā ar 5.pielikumu. 

 

7. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstu Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” saskaņā ar 6.pielikumu. 

 
 
 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 

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

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 26.janvārī 
Nr.3 

Protokola Nr.1, 4.p. 

 

Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām 

 

Saskaņā ar LR. Likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 12. un 13. Apakšpunktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Nolikumu Nr. 1 „Par 

Jaunpils novada  pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzību”, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt atalgojumu: 

1.1. Domes priekšsēdētājs 2002,00 Mēnešalga 

1.2. Domes deputāts EUR 205,00 Mēnešalga 

1.3. Domes priekšsēdētāja vietnieks 10,71  euro/st. Pildot  domes 

priekšsēdētāja pienākumus 

( aizvietojot domes 

priekšsēdētāju atvaļinājuma 

laikā , deputāta atalgojumu 

nesaņem) 

1.4. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājs 8,61 euro/st. Par pastāvīgo komiteju 

vadīšanu 

1.5. Domes deputāts 5,83 euro/st   Par piedalīšanos domes, 

komiteju un komisiju sēdēs 

1.6. Izpilddirektors 1702,00 85% no priekšsēdētāja algas 
 

     2.  Apstiprināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un amatalgu sarakstus: 

2.1. Jaunpils novada domes amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 1); 

2.2. Sociālā  dienesta amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 2); 

2.3. Bāriņtiesa amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 3);  

2.5. Jaunpils vidusskola amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 4);  

2.6. Dienas centrs „Zemenīte” amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 5); 

2.7. P/a „Jaunpils” amatu un amatalgu saraksts (pielikums Nr. 6). 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 

 

 

  



 

Amatu saraksts Jaunpils novada domes iestādēs 
2017.gadā 

 
Novada domes amatu un amatalgu saraksts 

 
 

Pašvaldības 
pamatdarbības 

struktūrvienība 

Amata nosaukums Amatu 

vietu 
skaits 

( likmes) 

Kl.kods 2017. 

gada alga 

Amatu saime, apakšsaime, 

līmenis 

Administrācija 
 

Novada domes 
priekšsēdētāja 

1 1111 25 2002,00  

 Pašvaldības 

Izpilddirektors 

1 1130 07 1702,00 

 

Administratīvā vadība 

1IVA1 

Kanceleja Kancelejas vadītāja 1 1211 36 1018,00 Dokumentu pārvaldība 

18.3IVA 

 Sekretāre 1 3342 03 710,00 Sekretariāta funkcija 38III 

 Apkopēja 1 9112 01 410,00 

 

Fizisks darbs 13I 

 Jurista palīgs 0,5 3411 02 430,00 Juridiskā analīze, izpildes 
kontrole un pakalpojumi 21II 

 Personāllietu 

pārzine 

0,4 2423 08 303,00 Personāla vadība 30III 

 Klientu 

apkalpošanas 

centra specālists 

1 4222 07 760,00 Klientu apkalpošana 

23IIA 

Viesatu pagasta 

pārvalde 

Viesatu pārvaldes 

vadītāja 

0,6 1213 23 400,00 Klientu apkalpošana 

23IIA 

 Apkopēja 1 9112 01 380,00 Fizisks darbs 13I 

Grāmatvedības un 

finanšu nodaļa 

Galvenā 

grāmatvede 

1 1211 04 1200,00 Grāmatvedība 

14IV 

 grāmatvede 1 2411 01 900,00 Grāmatvedība 
14IIIA 

 Grāmatvede 1 2411 01 900,00 Grāmatvedība 

14IIIA 

 Nodokļu 

administratore 

1 4311 06 791,00 Grāmatvedība 

14IIIA 

Autotransporta 
nodaļa 

Autotransporta 
nodaļas vadītājs 

1 1219 29 1110,00 Apsaimniekošana 3III 

 Autobusa vadītājs 5 8331 01 4,77 vadot 

autobusu, 
4,18 vadot 

mašīnu, 
2,75 veicot 

remondarbus 

Transporta vadīšana 41III 

Attīstības nodaļa Attīstības nodaļas 
vadītāja 

1 1213 23 1310,00 Projektu vadība 
32IIIB 

 Projektu vadītāja 1 2422 01 831,00 Projektu vadība 

32IIA 

 Projektu vadītājs 1 2422 01 831,00 Projektu vadība 

32IIA 

 Pieaugušo izglītības 
koordinatore 

0,5 2424 02 380,00 Politikas ieviešana 35 II 

Sabiedrisko 

attiecību un 
tūrisma nodaļa 

Sabiedrisko 

attiecību un tūrisma 
nodaļas vadītāja 

1 1213 23 1103,00 Komunikācija un sabiedriskās  

attiecības 24IV 
  

 Jaunatnes un 

tūrisma lietu 
speciālists 

1 2422 27 754,00 Politikas ieviešana 

35II 



 

 Jaunatnes 
darbinieks 

0,3 2422 57 220,00 Politikas ieviešana 
35I 

 Sabiedrības 

veselības 
veicināšanas 

speciālists 

1 2269 01 775,00 Sporta organizēšana un 

profesionālais sports 48IA 

Nekustamā 
īpašuma nodaļa 

Nekustamā 
īpašuma nodaļas 

vadītāja 

1 1213 23 1018,00 Apsaimniekošana 
3IIC  

 Vides un 

nekustamo 

īpašumu 
pārvaldības 

speciālists  

1 2422 31 700,00 Politikas ieviešana 35! 

Labiekārtošanas 
nodaļa 

Labiekārtošanas 
nodaļas vadītājs 

0,8 1213 23 810,00 
 

Apsaimniekošana 
3III 

 Labiekārtošanas 
strādnieks 

3 9214 03 2,50 Fizisks darbs  
13 I 

 Labiekārtošanas 

strādnieks 

1 9214 03 2,75 Fizisks darbs  

13 IIA 

 Kapsētu pārzinis 1 5151 20 459,00 Fizisks darbs  
13 IIA 

 Kapsētu pārziņa 
palīgs 

1 5151 21 380,00 Fizisks darbs  
13 I 

 Apkures krāšņu 

kurinātājs, traktora 
vadītājs 

1 8182 04 2,75 Fizisks darbs  

13 IIA 

 Traktora vadītājs 1 8341 05 2,75 Transporta līdzekļa vadīšana 

41I 

 Ēku un 

apsaimniekojamas 

teritorijas pārzinis 

1 5153 02 585,00 Apsaimniekošana 

3IIA 

 Ēku 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

1 5153 02 585,00 Apsaimniekošana 

3IIA 

 Traktora vadītājs 1 8341 05 2,91 

 

Transporta līdzekļa vadīšana 

41I 

Sporta nams 
 

Sporta nama 
direktors 

1 1213 23 718,00 Sporta organizēšana 
48III 

 Sporta  treneris 0,3 3422 03 219,00 Sporta organizēšana 48II 

 Ēkas dežurants 1,0 9629 05 2,50 Apsardze un uzraudzība 4IA 

 Ēkas dežurants 0,5 9629 05 2,50 Apsardze un uzraudzība 4IA 

 dezūrapkopēja 2 9112 01 2,75 Fizisks darbs 13 I 

 Medicīnas māsa 0,1 3221 01 2,50 Aprūpe 5.2III 

Policija Pašvaldības 
policijas vecākais 

inspektors 

1 3355 08 747,00 Policija 
28.4IV 

 Policijas inspektors 1 3355 01 675,00 Policija 
28.4IIA  

Dzimtsarakstu 

nodaļa 

Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājs 

0,5 1213 23 479,00 Dzimtsarakstu pakalpojumi 46III 

Būvvalde Būvvaldes vadītājs 0,5 1323 23 471,00 Privātpersonu kontrole 

26.3.IIIA 

 Būvinspektors 0,3 2422 54 5,02 
250,00 

Privātpersonu kontrole 
26.3.IIA 

 

 

 
 



 

Sociālā dienesta amatu un amatalgu saraksts 
 

Pamatdarbības 

struktūrvienība 

Amata nosaukums Amata 

vietu 
skaits 

Kl.kods Mēnešalga 

2017. 

Amatu saime,apakšsaime,līmenis 

vai amatu kategorija,līmenis 

 Sociālā dienesta 
vadītāja 

1 1344 03 1103,00 Sociālais darbs 39V 

 Sociālais darbinieks 

darbam ģimenēm 
un bērniem 

1 2635 03 760,00 Sociālais darbs 39IIIB 

 Sociālais darbinieks 1 2635 01 760,00 Sociālais darbs 39IIIB 

 Sociālais aprūpētājs 1 3412 01 483,00 Sociālais darbs 39IIA 

 Psihologs 0,5 2634 01 425,00 Sociālais darbs 39IIIB 

 Fizioterapeita 

asistents 

0,8 3255 02 620,00 Ārstniecības pakalpojumi 5.1.IC 

 
 

Bāriņtiesas amatu un amatalgu saraksts 
 

Pamatdarbības 

struktūrvienība 

Amata nosaukums Amata 

vietu 

skaits 

Kl.kods Mēnešalga 

2017. 

Amatu saime,apakšsaime,līmenis 

vai amatu kategorija,līmenis 

 Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 

1 1344 05 1103,00 Bāriņtiesas 45III 

 Bāriņtiesas loceklis 4 3412 06 5,90 Bāriņtiesas 45II 

 Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 

palīgs 

0,7 3343 14 483,00 Dokumentu pārvaldība 

18.3 II 

 
 

Jaunpils vidusskolas amatu un amatalgu saraksts 
 

Struktūrvienība Amata nosaukums Amatu 

vietu 

skaits, 
likmes 

Kl.kods Mēnešalga 

2017. 

Amatu saime,apakšsaime,līmenis 

vai amatu kategorija,līmenis 

 Ēku un 
apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

1 5153 02  602,00 Apsaimniekošana 
3IIA 

 Lietvedības 
sekretāre 

1 4120 03 659,00 Dokumentu pārvaldība 18.3II 

 Uzkopšanas darbu 

meistars 

1 5153 04 2,75 

 

Fizisks darbs 13IIA 

 apkopēja 5 9112 01 380,00 Fizisks darbs 13I 

 dežurapkopēja 1 9112 01 469,00 Apsardze un uzraudzība 4IA 

 Dārzniece 1 6113 01 595,00 Fizisks darbs 13V 

 medmāsa 1 3221 01 562,00 Ārstniecība 5.2III 

 Laborante 0,29 9129 03 129,00 Fizisks darbs 13IIA 

 Laborante 0,31 9129 03 134,00 Fizisks darbs 13IIA 

 Praktiskās 

braukšanas 
instruktors 

1 2356 09 380,00  

 Skolotājs 
logopēds 

0,31 2352 01 216,60  

 Skolotājs 

logopēds 

0,2  136,00  

 Jaunsargu pulciņa 
vadītājs 

0,4 341209 269,00 Nacionālo bruņoto spēku 
darbinieks 55IA  



 

 Mazpulka vadītājs 0,4 341209 269,00 Radošie darbi 33IB 

 Skolotāja palīgs 1  680,00  

 Teātra pulciņa 

vadītājs 

0,06  45,00 Radošie darbi 33IIB 

 
 

Bērnu dienas centrs „Zemenīte” amatu un amatalgu saraksts 
 

Struktūrvienība Amata nosaukums Amata 

vietu 
skaits 

Kl.kods Mēnešalga 

2017. 

Amatu saime,apakšsaime, 

līmenis vai amatu 
kategorija,līmenis 

 Bērnu dienas centra 

vadītāja 

1 1213 23 1010,00 Administratīvā vadība 

1IVA 

 Pirmskolas izglītības 

skolotāja 

(Audzinātāja) 

1 2342 01 680,00  

 Pirmskolas izglītības 

skolotāja 
(Audzinātāja) 

1 2342 01 680,00+ 

kvalifikācijas 
pakāpe 

(40,50) 

 

 Dežurapkopēja 1 9112 01 421,00 Fizisks darbs 13II 

 

PA „Jaunpils”amatu un amatalgu saraksts 
 

Pamatdarbības 
struktūrvienība 

Amata nosaukums Amata 
vietu 

skaits 
 

Kl.kods Mēnešalga 
2017. 

Amatu saime,apakšsaime,līmenis vai 
amatu kategorija,līmenis 

Administrācija PA „Jaunpils” 

Direktore 

1 1431 01 1001,00 Administratīvā vadība 

1IVA 

 PA direktora 

vietniece 

0,8 1431 06 459,00 Tūrisma organizēšana 57.3 

 Pils  pārzinis 1 5153 01 602,00 Apsaimniekošana 3IIA 

 Apkopēja 1 9112 01 380,00 Fizisks darbs 13I 

 Apkopēja 0,3 9112 01 114,00 Fizisks darbs 13I 

 Apkopēja 0,3 9112 01 114,00 Fizisks darbs 13I 

 Sētniece 0,7 9613 01 272,00 Fizisks darbs 13IIB  

 Sētniece 0,7 9613 01 272,00 Fizisks darbs 13 IIB  

Viesatu kultūras 

nams 

Viesatu kultūras 

nama vadītājs 

1 1431 01 679,00 Radošie darbi 33III 

 Kultūras pasākumu 
organizators 

1 9333 08 580,00 Radošie darbi 33IC 

Amatu māja Amatu mājas 
vadītājs 

0,8 1431 01 556,00 Radošie darbi 33III 

Jaunpils kultūras 

nams 

Kultūras  daļas 

vadītāja 

1 1431 01 850,00 Radošie darbi 33III 

 Kultūras pasākumu 
organizators 

(scenārists)  

0,75 2641 10 403,00 Radošie darbi 33IC 

 Tehniskais 

strādnieks 

0,6 9333 08 255,00 Fizisks darbs 13 I  

Pulciņu vadītāji Kora vadītājs 0,30 2652 24 320,00 Radošie darbi 33III 

 Koncertmeistars 0,25 2652 21 220,00 Radošie darbi 33III 

 Deju kolektīva 

vadītājs - 

jauniešiem 

0,25 

 

2653 12 220,00 Radošie darbi 33III 

 Deju kolektīva 

vadītājs - vidējai 

0,25 2653 12 220,00 Radošie darbi 33III 



 

paaudzei 

 Līnijdeju vadītāja 0,25 2653 12 100,00 Radošie darbi 33IB 

 Līnijdeju vadītāja 0,25 2653 12 100,00 Radošie darbi 33IB 

 Bērnu deju pulciņa 

vadītāja (Jaunpils) 

0,25 2653 12 100,00 Radošie darbi 33IB 

 Ansambļa vadītāji 

„Pīlādzītis” 

0,25 

 

265218 170,00 Radošie darbi 33IB 

 Bērnu ansamblis 
„Ķipariņi” 

0,25 2652 18 100,00 Radošie darbi 33IB 

 Audēju pulciņa 

vadītājs „Dzīpars” 

0,2 2351 01 170,00 Radošie darbi 33III 

 Pianists (VDPK 

„Jaunpils”) 

0,25 2652 25 70,00 Radošie darbi 33IB 

 Pianists 
(„Atsperīte”) 

0,25 2652 25 70,00 Radošie darbi 33IB 

 Pianists BDK 

Jaunpils 

0,25 2652 25 70,00 Radošie darbi 33IB 

 Amatieru teātra 

vadītājs (Jaunpils) 

0,25 2654 11 150,00 Radošie darbi 33IB 

 Viesatas: 
Folkloras kopas 

vadītāja 

0,25 2652 27 150,00 Radošie darbi 33IB 

 Amatieru teātra 
vadītājs „Pupuķis” 

0,25 2654 11 150,00 Radošie darbi 33IIB 

 Bērnu deju pulciņa 
vadītāja (Viesatas) 

0,25 2653 12 100,00 Radošie darbi 33IIB 

 Deju kolektīva 

vadītājs - 
jauniešiem 

0,25 

 

2653 12 100,00 

 

Radošie darbi 33IB 

Muzejs Muzeja vadītāja 1 1431 01 758,00 Muzeja pakalpojumi 18.5.IV 

 Krājumu glabātājs 
muzejā 

0,7 2621 03 472,00 Fondu glabāšana 18.4II 

Jaunpils 

bibliotēka 

Bibliotēkas vadītājs 1 2622 02 650,00 Bibliotēku pakalpojumi 18.2III 

 Bibliotekārs 0,75 3433 01 380,00 
 

Bibliotēku pakalpojumi 18.2II 

Viesatu 

bibliotēka 

Bibliotēkas vadītājs 1 2622 02 685,00 Bibliotēku pakalpojumi 18.2III 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 26.janvārī 

Nr.4 
Protokola Nr.1, 5.p. 

 

 

Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un savstarpējiem 

norēķiniem vienam audzēknim mēnesī 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta  2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 418 

„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem”, 

2015.gada 4.jūnija „Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu”, likuma  „Par pašvaldībām 

21.panta 14.punkta  „g” apakšpunktā noteikto NOLEMJ: 

1. Noteikt Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumus savstarpējiem 

norēķiniem vienam audzēknim mēnesī no 2017.gada 1.janvāra; 

2. Uzdot grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot līgumus ar pašvaldībām, kuru 

teritorijā dzīvojošie audzēkņi apmeklē Jaunpils novada izglītības iestādes, kā arī nodrošināt 

kontroli par noslēgto līgumu līgumsaistību izpildi; 

3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 2016.gada 27.oktobra domes sēdes Nr.9 

lēmums Nr.162 „Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem 

norēķiniem vienam audzēknim mēnesī”. 

Pielikumā: Izcenojumi uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere  



 

PIELIKUMS 

 Jaunpils novada domes  26.01.2017.sēdes Nr.1 

 lēmumam Nr.4 

Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumi savstarpējiem norēķiniem vienam 

audzēknim mēnesī  no 01.01.2017.  

EKK Rādītājs Jaunpils 

vidusskola 

PII 

Zemenīte 

1100, izņemot prēmijas, 
naudas balvas 1148 

Atalgojums 89391 31240 

1200 D.D. VSA obligātās iemaksas 21087 7370 

2100, izņemot ārvalstu 

mācība, darba un 
dienesta komandējumus 

2120 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni 

204 0 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2182 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 42323 4079 

2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu 
saistītie izdevumi 

10869 200 

2240, izņemot kapitālo 

remontu 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 

8054 1373 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 814 0 

2260,  izņemot 

transportlīdzekļu noma 
2262  

Īre un noma 941 0 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 

13836 639 

2320, izņemot degvielu 

2322 

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 0 

2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 

135 0 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli 

7522 125 

2360, izņemot ēdināšanas 

izdevumus 2363 

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 

142 267 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 5975 433 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 461 0 

5233 Bibliotēku krājumi 1758 0 

 kopā 205694 45726 

 Audzēkņu skaits 01.01.2017. 291 33 

 Izmaksas uz vienu audzēkni gadā EUR 706.85 1385.64 

 Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī EUR 58.90 115.47 

 Valsts budžeta līdzekļi   

 Mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, 

VSAOI  

366556 0 

 Dotācija 1.,2.,3. un 4.klašu skolēnu ēdināšanai 19059 0 

 Dotācija mācību literatūras un mācību līdzekļu 

iegādei 

5355 0 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 26.janvārī 
Nr.5 

Protokola Nr.1, 6.p. 

 

Par telpu nomas līgumu  biedrībai  „Dzīpars” 

 
2017.gada 11.janvārī tika saņemts iesniegums Nr.3-8/32 no biedrības „Dzīpars” par 

pašvaldības īpašumā “Ērģelnieki” esošās  nedzīvojamās telpas, kuras platība ir 18,2 m2,  
iznomāšanu keramikas darbnīcas izveidošanai. Telpa pašreiz netiek iznomāta un kalpo kā 
noliktava, taču izvācot mantas uz citām telpām ir iespējams šo telpu sakārtot un tajā ierīkot 
keramikas nodarbību telpu.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 14.panta otrās 
daļas 2.apakšpunktu, NOLEMJ:  

1. Saskaņā ar noteikumiem Nr.14 “Par Jaunpils novada domei piederošo nedzīvojamo telpu 
iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību” telpu nomas maksa šāda veida 
darbībai ir noteikta nomas maksa EUR 0,57 par 1m². Mēneša maksājums par šo telpu būs 
EUR 10,37 apmērā. 

2. Slēgt līgumu par telpas nomu ar biedrību “Dzīpars” uz 10 gadiem. 
3. Par lēmuma izpildi atbildīgais izpilddirektors P.Baranovskis 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 26.janvārī 
Nr.6 

Protokola Nr.1, 7.p. 

 

Par nomas maksas dzēšanu biedrībai „Sporta klubs „Jaunpils”” 

 

Jaunpils novada dome 12.01.2017 saņēma biedrības Sporta klubs „Jaunpils” iesniegumu 

reģ.Nr.3-8/28 par telpu nomas maksas dzēšanu par 2014.,2015.,2016. gadu.  

29.05.2014.  dome apstiprināja Lēmumu Nr. 70 „Par nomas maksas dzēšanu un  ieguldījumu 

fiksēšanu  Biedrībai „Sporta klubs „Jaunpils””, kurā nolēma  dzēst nomas maksu par 2012. un 

2013. gadiem EUR 4217,39   apmērā, sakarā ar veiktajiem ieguldījumiem.  

Atlikusī ieguldījumu summa uz 01.01.2014.  – EUR 13 246.65 

Kopējā nomas maksa par  2014., 2015. , 2016.   gadu  un atlikusī parādu summa par 2013. 

gadu sastāda  EUR 6301.81. 

 

Atlikusī 

ieguldījumu 

summa uz 

01.01.2014.,EUR  

Atlikusī 

parāda 

summa 

par 

2013.gadu 

EUR 

Nomas 

maksa par 

2014.gadu 

EUR 

Nomas 

maksa par 

2015.gadu 

EUR 

Nomas 

maksa par 

2016.gadu 

EUR 

Atlikusī 

ieguldījumu 

summa uz 

01.01.2017.   

EUR 

13246,65 1,03 2100,26 2100,26 2100,26 6944,84 

 

Pamatojoties uz biedrības „Sporta klubs Jaunpils”, valdes priekšsēdētāja A.Plezera 

iesniegumu un saskaņā ar 02.02.2011. Domes sēdes Nr. 1, 13.§ lēmumu „Par nomnieku 

ieguldījumiem pašvaldības īpašumā ”,  NOLEMJ: 

1. Biedrībai Sporta klubs „Jaunpils”, reģ. Nr. 40008025055, juridiskā adrese 

„Ērģelnieki”,Jaunpils pagastā Jaunpils novadā, dzēst nomas maksu par 2014.,2015., 

2016., gadiem 13246.65 EUR apmērā; 

2. Fiksēt atlikušo summu uz 01.01.2017. EUR 6944.84 apmērā. 

 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 26.janvārī 
Nr.7 

Protokola Nr.1, 8.p. 

 

Par Nolikuma Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību”  izteikšanu jaunā redakcijā 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 12. un 13.punktu, 18. panta trešo punktu un 

41.panta otro punktu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3 pantu un 11.pantu, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Nolikumu Nr.1/2017  „Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību” jaunā redakcijā; 

2. Atcelt 2013.gada 13.februāra Nolikumu Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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NOLIKUMS  NR. 1 
Par Jaunpils  novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību. 

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 26. janvārī 

APSTIPRINĀTS  

ar Jaunpils novada domes  

2017.gada 26.janvārī  

domes sēdes  Nr. 1, lēmumu Nr.  7 

 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 12.un 13.punktu, 18. panta 

trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu”  

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Šis Jaunpils  novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums, turpmāk 

tekstā -Nolikums, nosaka Jaunpils novada domes priekšsēdētāja, deputātu, domes izveidoto 

komisiju, komiteju un darba grupu locekļu, domes administrācijas darbinieku, domes iestāžu 

vadītāju un  domes darbinieku darba samaksas sistēmu un atlīdzību.  

2.Atlīdzību šā nolikuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. Darba 

samaksa šā nolikuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. Sociālās 

garantijas ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un citi šajā nolikumā noteiktie izdevumi par 

amata pienākumu pildīšanu.  

3.Mēnešalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu. Mēnešalgas likmi 

domes priekšsēdētājam,  deputātiem, komisiju locekļiem un darbiniekiem apstiprina Jaunpils 

novada dome.   

4. Darbinieku mēnešalgas tiek noteiktas, pamatojoties uz spēkā esošo pašvaldības amatu 

sarakstu, atbilstoši amatu saimei (apakšsaimei), līmenim, mēnešalgu skalai un darbinieku 

vērtēšanas rezultātiem.  

5.Mēnešalgas apmēru norāda rakstveida darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un 

darbinieku. Darba samaksas izmaiņas gadījumā darba līgumā tiek izdarīti grozījumi, kurus 

noformē rakstveidā un paraksta abas puses.  

 

II. DEPUTĀTU DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBA 

6. Par piedalīšanos domes un komitejas sēdēs (komisijās, darba grupās u. c), kā arī par citu 

deputātu pienākumu pildīšanu domes deputāts saņem atlīdzību, proporcionāli nostrādātajam 

laikam. 

7. Noteikt deputāta atalgojumu EUR 205,00 ( divi simti euro) mēnesī. Par piedalīšanos domes , 

pastāvīgo komiteju un komisiju  sēdēs maksāt papildus , piemērojot  9. punktā  noteiktos 

koeficientus. 



 

8.  Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu Jaunpils novada domē, atlīdzību nosaka, ņemot 

vērā Domes noteikto vienas darba stundas apmaksas tarifu un nostrādāto darba stundu skaitu 

mēnesī.  

9. Deputāta vienas stundas  darba samaksas likme  tiek noteikt, saskaņā  ar Centrālās statistikas  

pārvaldes oficiālajā  statistikas  paziņojumā publicēto valstī strādājošo  mēneša vidējās darba 

samaksas apmēru, kas noapaļota pilnos euro, piemērojot koeficientu 1,2, noapaļojot līdz euro 

centu 10 daļām. 

10. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem par attiecīgā komitejas vadīšanu  tiek noteikta, saskaņā  

ar Centrālās statistikas  pārvaldes oficiālajā  statistikas  paziņojumā publicēto valstī strādājošo  

mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļota pilnos euro, piemērojot koeficientu 1.77, 

noapaļojot līdz euro centu 10 daļām. 

 

11. Deputāts, kurš ieņem algotu amatu domē un vienlaikus pilda citus amata  pienākumus, kas 

uzskatāmi par papildus darbu pašvaldībā, saņem pēc izvēles attiecīgi vienu no mēnešalgām un 

30% piemaksu pie mēnešalgas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma noteiktajam. 

12. Deputātu darba laika uzskaites kārtība:  

12.1. uzskaiti par Domes, komiteju un komisiju  sēžu ilgumu, klātesošo deputātu 

skaitu un vārdisko uzskaitījumu, veic  Domes , attiecīgo komiteju un komisiju 

protokolisti;  

12.2. Domes sēžu protokolists apkopo deputātu nostrādāto stundu skaitu par 

piedalīšanos domes, komiteju un komisiju sēdēs; 

12.3. Domes priekšsēdētājs paraksta  deputāta darba laika uzskaites lapu un 

iesniedz  Finanšu un grāmatvedības nodaļai.   

12.4. Finanšu un grāmatvedības nodaļa aprēķina atalgojumu 1 reizi mēnesī un 

izmaksā to saskaņā ar šī nolikuma  nosacījumiem. 

 

13. Deputāti saņem atlīdzību par izdevumiem, kas radušies izpildot deputāta pienākumus 

(komandējuma, transporta un telekomunikāciju izdevumi), atbilstoši novada domes finanšu un 

grāmatvedības nodaļā iesniegtajiem izdevumu attaisnojošiem dokumentiem, ja to pieļauj 

pašvaldības budžets. 

 

III. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ATLĪDZĪBA 

14. Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes 

oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas 

apmēru, kas noapaļots pilnos euro piemērojot koeficientu 2.44. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos 

euro.  

15. Domes priekšsēdētājs nesaņem atlīdzību par Finanšu komitejas vadību, darbu komitejās un 

komisijās, kā arī par deputāta pienākumu pildīšanu.  

16. Domes priekšsēdētājam dome piešķir un apmaksā ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās 

nedēļas un apmaksātu papildatvaļinājumu 10 (desmit) darba dienas par darbu komitejās, 

komisijās un deputāta pienākumu pildīšanu.  

17. Domes priekšsēdētājam izmaksā atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas, reizi 

gadā, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā. 

 

IV. IZPILDDIREKTORA DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 

18. Izpilddirektora mēnešalga  ir piesaistīta domes priekšsēdētāja amatalgai un ir  85% 

(astoņdesmit pieci %) no domes priekšsēdētāja mēnešalgas, nepārsniedzot šim amatam 

atbilstošās mēnešalgas grupas maksimālo apmēru. 

19. Šajā nolikumā paredzētie pabalsti, sociālās garantijas, brīvdienas un atvaļinājumi attiecas arī 

uz izpilddirektoru. 



 

 

V. JAUNPILS NOVADA DOMES AMATPERSONU (DARBINIEKU) DARBA  SAMAKSA 

20. Darbiniekiem mēnešalgu maksā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos 

aktos, amatu klasificēšanas rezultātos un individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumā, 

atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmērā. 

21. Darbinieks saņem piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu, vakanta amata 

pienākumu pildīšanu vai pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajam 30% apmērā 

no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. 

22. Ja darbiniekam ir noteiktas vairākas piemaksas par papildus darbu, to kopsumma nedrīkst 

pārsniegt 30% no mēnešalgas. 

23. Domes priekšsēdētājs, nolūkā nodrošināt kompetentāko darbinieku motivēšanu nosaka 

piemaksu par personiskā darba ieguldījumu un darba kvalitāti. Piemaksas apmērs 40 % no 

darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Piemaksu vienreiz gadā pārskata, izvērtējot tās 

nepieciešamību un pamatojumu. 

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

piemaksu par personiskā darba ieguldījumu un darba kvalitāti, piemaksu kopsumma nedrīkst 

pārsniegt 60% no mēnešalgas. 

25. Reizi gadā, veicot  ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu darbiniekam, ja darbinieka 

vērtējums atbilst A-C kategorijai, var izmaksāt prēmiju 75% apmērā no mēnešalgas. 

26. Darbinieka vai pašvaldībai svarīga notikuma gadījumā, darbiniekam var piešķirt un izmaksāt 

naudas balvu, kas kalendārā gada ietvaros nepārsniedz darbiniekam noteiktās mēnešalgas 

apmēru, ņemot vērā darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā. 

27. Naudas balvas domes darbiniekiem, kuras pielīdzinātas valstī noteiktās minimālās algas 

lielumam, piešķir: 

27.1. Darbiniekiem apaļajās jubilejās(50,60,70)- 25% no valstī noteiktās minimālās 

algas apmēra, 

27.2. Darbiniekiem, par pašvaldībā nepārtraukti nostrādātajiem gadiem: 

27.2.1. Par 5 gadu nepārtrauktu darba stāžu - 25% no valstī noteiktās minimālās 

algas; 

27.2.2. Par 10 gadu nepārtrauktu darba stāžu- 50% no valstī noteiktās minimālās 

algas 

27.2.3. Par 15 gadu nepārtrauktu darba stāžu- 75% no valstī noteiktās minimālās 

algas; 

 27.2.4. No 20 gadiem un vairāk ( 25,30,35,40) nepārtrauktu darba stāžu- 100% no 

valstī noteiktās minimālās algas; 

27.3.Pašvaldības darbiniekiem aizejot no darba, sasniedzot pensijas  vecumu -naudas 

balva 100% no valstī noteiktās minimālās algas; 

27.4.Bijušajiem pašvaldības darbiniekiem, kuriem iestājies pensijas vecums strādājot 

pašvaldībā, apaļajās jubilejās( 70,80,90) -naudas balva 25% no valstī noteiktās minimālās 

algas; 

27.5.Darbinieka vai viņa bērna stāšanās laulībā gadījumā- naudas balva 100% no valstī 

noteiktās minimālās algas ; 

27.6.Ja darbinieks vai viņa bērns absolvē izglītības iestādi, sākot ar pamatskolu - naudas 

balva 15 % no valstī noteiktās minimālās algas;  

  27.7. Bērna piedzimšanas gadījumā - naudas balva 100% no valstī noteiktās minimālās 

algas; 

27.8 Naudas balva vienam darbiniekam nevar pārsniegt vienu mēnešalgu gadā. 

28. Darbiniekiem darba nespējas lapa A tiek apmaksāta no otrās darba nespējas dienas 90 % 

apmērā. 

 

VI. SOCIĀLĀS GARANTIJAS 

 



 

29. Pabalstus un kompensācijas pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) izmaksā saskaņā ar 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.  

30. Darbiniekam ejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā tiek piešķirts  atvaļinājuma pabalsts. 

Piešķirot atvaļinājumu pa daļām, atvaļinājuma pabalsts tiek izmaksāts atvaļinājuma  daļā, kas 

nav īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz 

nākamo kalendāro gadu un, izbeidzot amata attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad 

kārtējais atvaļinājums nav izmantots. 

30.1 Par darba stāžu no 1 līdz 5 gadiem 30% apmērā no mēnešalgas. 

30.2 Par darba stāžu virs 5 gadiem 50% apmērā mēnešalgas. 

31. Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies darbinieka 

apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā. 

32. Darbiniekam izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa - laulātā, bērna, mazbērna, vecāku, 

vecvecāku, adoptētāja, brāļa vai māsas vai apgādājamā- nāvi vienas minimālās mēneša darba 

algas apmērā MK noteiktajā kārtībā. 

33. Darba devējs, saskaņā ar darbinieku darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, vienu 

reizi trijos gados darbinieku nosūta uz  apmaksātu redzes pārbaudi un uz arodārsta sniegta 

atzinuma pamata sedz redzi uzlabojošo optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādes 

izdevumus līdz EUR 100,00 ( viens simts euro 00 euro centi).  

34. Darbiniekus (policistu, labiekārtošanas darbu strādniekus, traktoristus) nodrošina ar darba 

apģērbu, ja tas nepieciešams  amata pienākumu pildīšanai. Darba apģērbu var nēsāt tikai darba 

vietā un darba laikā, to uzturēšanu kārtībā nodrošina darbinieks. 

35. Darbiniekiem divas reizes gadā tiek organizēts kvalifikācijas apmācību vai pieredzes 

apmaiņas brauciens, nodrošinot darbiniekus ar pašvaldības autotransportu Latvijas Republikas 

teritorijā. 

36. Pašvaldības institūcija var apdrošināt Darbinieku veselību atbilstoši  no tai piešķirtajiem 

finanšu līdzekļiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

noteiktajā kārtībā un apmērā.  

37. Apmaksātas brīvdienas darbiniekam piešķir šādos gadījumos: 

37.1. Sakarā ar stāšanos laulībā – 3 dienas ; 

37.2. Pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4. klasē – 1 diena; 

37.3.Darbiniekam  vai tā bērnam absolvējot  izglītības iestādi izlaiduma dienā- 1 diena. 

VI. ATVAĻINĀJUMI  

38. Darbinieku atvaļinājumus, to ilgumu un piešķiršanas kārtību, kā arī citus ar atvaļinājumiem 

saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma normas, ciktāl Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nav noteikts citādi.  

39. Darbiniekam tiek piešķirts  ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 4 kalendārās nedēļas 

pamatojoties uz  darbinieka un darba devēja vienošanos vai apstiprinātu atvaļinājumu grafiku, ko 

sastāda darba devējs pēc konsultēšanās ar  darbinieku. 

40. Darbiniekam  var  piešķirt 10 darba dienas lielu papildatvaļinājumu pēc pilna ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas. Papildatvaļinājumu var izmantot laikaposmā līdz 

nākamajam ikgadējam apmaksātam atvaļinājumam. Papildatvaļinājumu piešķir:  

40.1. Darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam: 

40.1.1. Viens bērns -2 darba dienas; 

40.1.2.Divi bērni-  4 darba dienas; 

40.1.3.Trīs un vairāk bērni, vai bērns invalīds- 5 darba dienas. 

40.2.Par nepārtrauktu darbu pašvaldībā: 

40.2.1.Līdz 5 gadiem- 1 diena, 

40.2.2.No 5-10 gadi-  2 dienas, 

40.2.3.No 10 un vairāk -3 darba dienas. 

40.3. Darbiniekam, kurš ikdienā strādā vismaz trīs stundas dienā ar datoru, piešķir 1 

papildu atvaļinājuma dienu.  

 

 



 

40.4. Par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu, palielināta darba  apjoma veikšanu 

vai darba veikšanu saspringtos apstākļos –līdz 5 darba dienām gadā. Šo papildus atvaļinājuma 

dienu skaitu piešķir  darba devējs ar savu rīkojumu. 

41. Darba devējs Darbiniekam piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas  pēc 

darbinieka pieprasījuma saskaņā ar Darba likuma 153.pantu. 

42. Ja, nepārtraucot darba pienākumu pildīšanu, darbinieks sekmīgi mācās valsts akreditētā 

izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi tiek atzīti Latvijā, gala 

pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai darbiniekam piešķir  brīvas 20 darba dienas 

gadā, saglabājot mēnešalgu. 

43. Darbiniekam piešķir apmaksātu mācību atvaļinājumu 10 darba dienas mācību gadā semestra 

pārbaudījumu kārtošanai vai promocijas darba izstrādei, ja darba apstākļi to atļauj. 

44. Piešķirtā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad 

darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un Darbinieks piešķirto papildatvaļinājumu nav 

izmantojis.  

 

VII. DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBA 

45. Katra mēneša beigās  grāmatvedībā iestāžu  un struktūrvienību vadītāji  iesniedz nostrādātā 

darba laika tabeles, saskaņā ar kurām tiek aprēķināta amatpersonas (darbinieka) darba alga.  

46. Savstarpēji rakstiski vienojoties Darba alga darbiniekam  tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī 

bezskaidrā naudā nākamā mēneša pirmajā datumā. Ja pirmais datums iekrīt brīvdienā, tad pēdējā 

darba dienā pirms pirmā datuma.  

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

47. Jebkuras izmaiņas šajā nolikumā var tikt izdarītas ar grozījumiem, kurus apstiprina ar  

Jaunpils novada domes lēmumu.  

48. Ar šo noteikumu spēkā stāšanā brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jaunpils novada domes  2013. 

gada 13.februāra  sēdēs, protokola Nr.2 ,1. lēmumu „”Par Jaunpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Protokola Nr.1, 9.p. 

 

Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem 

1. Apstiprināt degvielas mēneša normas no 01.02.2017 šādiem pašvaldības un pašvaldības 

iestāžu darbiniekiem, kuri personīgās automašīnas lieto darba vajadzībām. 

Darbinieks Amats Degvielas 

norma mēnesī/ 

litri 

Dace Adiņa Soc.darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 70 

Zinta Mielava Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja 60 

Skaidrīte Dzeguze Mājas aprūpes darbinieks 40 

Gvido Leiburgs Labiekārtošanas nodaļas vadītājs 40 

Kristīne Liepiņa P/A direktora pienākumu izpildītāja 30 

Jānis Zeminskis Labiekārtošanas strādnieks 70 

Vija Zīverte Attīstības nodaļas vadītāja 40 

Baiba Rasa Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 30 

Andris Fridrihsons Veselības veicināšanas speciālists 20 

Ainārs Plezers Sporta nama direktors 70 

Vita Petrova Viesatu pārvaldes vadītāja 30 

Valdis Bierands Ēku un teritorijas pārzinis labiekārtošanas nod. Viesatās 20 

Aija Labsvārde Bāriņtiesas priekšsēdētāja 20 

Andris Krūmiņš Jaunpils vsk. ēku un teritorijas pārzinis 15 

Ligija Rutka P/A Muzeja vadītāja 30 

Silva Nordena P/A Kultūras daļas vadītāja 15 

Aivars Miķelsons P/A Jaunpils pils pārzinis 40 

Gunta Tone Jaunpils vsk. lietvede 10 

Inga Krūtaine P/A direktora vietniece 20 

Agita Rulle P/A Viesatu kultūras nama vadītāja 15 

Māris Neilands P/A Amatieru teātra vadītājs 20 

Santa Laurinoviča P/A vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja 40 

Jānis Meiris Praktiskās braukšanas instruktors Jaunpils vsk. 70 

Artūrs Zaremba Sporta treneris 75 

Arianda Puriņa Folkloras kopas “Viesi” vadītāja 15 

Žanna Kļava P/A jauniešu deju kolektīva „Atsperīte” vadītāja 40 

 

2. Izpilddirektoram P.Baranovskim noslēgt patapinājuma līgumu ar Ariandu Puriņu  

3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai kontrolēt degvielas patēriņa normas. 

4. Lēmums ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai. 



 

5. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, zaudē spēku  2016.gada 28.janvāra Domes sēdes Nr.1. 

lēmums Nr. 15 „Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem” no 01.02.2016.” un 

2016.gada 29.septembra lēmums Nr.147 par izmaiņām iepriekšminētajā līgumā. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Nr.9 

Protokola Nr.1, 10.p. 

 

Par atlīdzību privāto telefonu lietošanā 

 

Pamatojoties uz noslēgtajiem patapinājuma līgumiem starp novada domi un darbiniekiem, dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2017.gada 1.februāri, apstiprināt atlīdzību par privāto mobilo tālruņu lietošanu darba 

vajadzībām: 

Darbinieks Amats Noteiktā norma mēnesī/ euro 

Rostiks Arika  Šoferis 2,00 

Guntis Gulbis Šoferis 2,00 

Staņislavs Bugaičuks Šoferis 2,00 

Vairis Koškins Šoferis 2,00 

Jānis Liepiņš Jaunpils vidusskolas direktors 4,00 

Ainārs Plezers Sporta nama direktors 4,00 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri un ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai. 

3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 2016.gada 28.janvāra domes sēdes Nr.1, 

lēmums Nr.14 „Par atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem”; 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Protokola Nr.1, 11.p. 

 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā [..] 

 

    Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta otro daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,  

NOLEMJ:  

Piedzīt no [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 33,64 apmērā, par nekustamo 

īpašumu ar adresi [..] kadastra Nr. 9090 002 0217, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu; 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilzei Zorikai 

Pielikumā : administratīvais akts uz 2 lp. 
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Protokola Nr.1, 12.p. 

 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Strautmaļi” 

2016.gada 8.septembrī Jaunpils novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.140 „Par zemes 

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

Jaunpils novada Dome 2017.gada 19.janvārī saņēma sertificēta mērnieka Ilmāra Kaulakāna 

iesniegumu, reģistrācijas nr.3-7/55, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna 

nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumam pievienoti zemes 

ierīcības projekta divi eksemplāri. 

Izskatot zemes ierīcības projektu, Dome konstatēja : 

 Zemes ierīcības projektu izgatavojusi sertificēta fiziska persona Ilmārs Kaulakāns, 

sert.Nr.114, derīgs līdz 08.12.2020., Zemes ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada 

būvvaldē 06.01.2017., izpildīti visi Jaunpils novada Domes apstiprinātie projektēšanas 

nosacījumi. 

Saskaņā ar minēto iesniegumu, LR MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9.8 punktu, Kadastra likuma 19.un 20.pantu, Zemesgrāmatu 

likuma 36.pantu, 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2014. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, 

Administratīvā procesa likuma 55. panta 1.punktu, LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu NOLEMJ : 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Strautmaļi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 90560080147 zemes vienības sadales projektu. 

 Zemes gabals 4,28 ha tiek sadalīts divos zemes gabalos :  

    1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 1,54 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu 

„Birznieks”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, piešķirt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes 

vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 90560080392 un jaunu īpašuma kadastra numuru, 

NĪVKIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena zemes vienība (Nr.2). Uz zemes 

vienības neatrodas ēkas. 

1.2 Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 2,74 ha platībā saglabāt esošo īpašuma nosaukumu 

„Strautmaļi”, saglabāt esošo adresi „Strautmaļi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, 

piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 90560080391, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Uz zemes vienības 

atrodas ēkas. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

abām zemes vienībām. 



 

3. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt 

precizētas. 

 

Priekšsēdētāja       L.Gintere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 

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

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 26.janvārī 
Nr.12 

Protokola Nr.1, 13.p. 

Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu 

 

Jaunpils novada domes 2016.gada 22.decembra lēmumā Nr.201 konstatēta 

pārrakstīšanās kļūda kadastra apzīmējumā, tādēļ lēmums „Par pašvaldības zemes gabalu 

apvienošanu” jāatceļ un jāpieņem jauns lēmums. 

Lai racionāli apsaimniekotu pašvaldībai piekritīgu zemi, kura nav uzmērīta, 

nepieciešams pārkārtot robežas. Divi zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 90560020097 un 

90560020134 zemes reformas laikā bija piešķirti lietošanā vienai personai, kura šo zemi 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 – palīgēka, dzīvojamā 

māja privatizēta par pajām, ēkas nepieder pašvaldībai.  

  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 4
1
 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 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

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 : 



 

               1.Atcelt Jaunpils novada Domes 2016.gada 22.decembra sēdes lēmumu 

Nr.201 „Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu”. 

               2.Apvienot vienā zemes gabalā pašvaldībai piekritīgu zemi „Pie Vasaras”  

kadastra apzīmējums 90560020134, platība 0,4 ha, un „Vasaras” kadastra apzīmējums 

90560020097, platība 0,3 ha, apvienotā zemes gabala platība 0,7 ha, piešķirt nosaukumu 

„Vasaras”, piešķirt adresi zemei un uz tās esošām ēkām „Vasaras”, Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads, LV-3145, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, noteikt statusu „pašvaldībai piekritīga zeme”. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Protokola Nr.1, 14.p. 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Kalna Krūmiņi” zemes vienības  

sadalei 

 
   Jaunpils novada dome 2017.gada 23.janvārī saņēma[..], iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-7/72 

par atļaujas izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma ”Kalna 

Krūmiņi” zemes vienības ar zemes kadastra apzīmējumu 9056 002 0011, platība 12,3ha, 

sadalīšanai divās daļās. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar aptuvenām sadales 

robežām, atdalāmā zemes gabala platība aptuveni 6,0 ha. Uz atdalāmā zemes gabala neatrodas 

ēkas.  

   Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, Dome konstatēja, ka sadalāmā zemes 

vienība ar zemes kadastra apzīmējumu 90560020011 saskaņā 30.01.2013. Saistošiem 

noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”,  likuma LR Zemes ierīcības likums 

8.panta pirmās daļas 3.punktu un Kadastra likuma 19.panta pirmo punktu, MK 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288. 9.2 punktu ir sadalāma un uzmērāma tikai pēc zemes ierīcības projekta 

zemes vienības sadalei izgatavošanas. NOLEMJ : 

  Atļaut [..] izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Krūmiņi”, Jaunpils 

pagastā, Jaunpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 002 0011 un platību 12,3 

ha sadalīšanai divās daļās pēc klāt pievienota plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala platība 

6,0 ha, paliekošā  zemes gabala platība 6,3 ha.  

 Zemes ierīcības projekta izstrādei noteikt šādus nosacījumus : 

 zemes ierīcības projektu izstrādāt sertificētai fiziskai vai juridiskai personai; 

 zemes ierīcības projektu izstrādāt uz esošā uzmērītā zemes robežu plāna pamata; 

 abiem zemes gabaliem nodrošināt piebraucamos ceļus; 

 zemes ierīcības projektā saglabāt esošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un   precizēt 

jaunos apgrūtinājumus; 



 

zemes ierīcības projektu saskaņot Jaunpils novada būvvaldē.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, 

Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Priekšsēdētāja       L.Gintere 
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Protokola Nr.1, 15.p. 

 
Par  Jaunpils novada  Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju 

 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  73.punkts nosaka, ka Rīcības plānu un investīciju 

plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. 

Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā.. 

Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām” 61.
1
 panta trešajā 

daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko. 

  

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem tiesību aktiem,  

NOLEMJ: 

Apstiprināt aktualizēto Jaunpils novada  investīciju plānu 2015.-2018. 

Pielikumā: Investīciju plāns 2015.- 2018. uz 9 lp.., Rīcības plāns uz 15 lp. 
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Par Jaunpils novada domes  27.10.2016. lēmuma Nr.167. “Par “Podiņu krāsns restaurāciju 

Jaunpils pils muzeja telpās un iekļaušanu ekspozīcijā” precizēšanu 

 

Saskaņā ar 2015.gada  13.oktobra  MK noteikumu Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"   

49. punktu – “Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tā iesniedz vietējās pašvaldības 

lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.   

NOLEMJ: 

1. Precizēt Jaunpils novada domes  27.10.2016. lēmumu Nr.167. “Par “Podiņu krāsns 

restaurāciju Jaunpils pils muzeja telpās un iekļaušanu ekspozīcijā” . 

2. Iesniegt projekta pieteikumu „PODIŅU KRĀSNS RESTAURĀCIJA JAUNPILS PILS 

MUZEJA TELPĀ UN IEKĻAUŠANA EKSPOZĪCIJĀ” aktivitātē - "Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas"  4.rīcībā “Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu 

attīstībai”,  

Projekta aktivitātes ir: 

1. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana. 

2. Esošās krāsns demontāža. 

3. Podiņu iegāde – autentisku oriģinālajiem. 

4. Krāsns restaurācija. 

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas EUR 25 869, projekta attiecināmās izmaksas – 

EUR 20 379, publiskais finansējums EUR 18 341. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10%, t.i. EUR 2038 kā arī segt neattiecināmās 

izmaksas un PVN, kas sastāda EUR 5490. Projekta finansēšanai tiks ņemts aizdevums Valsts 

Kasē EUR 25 869 2017.gadā, atmaksāt aizdevumu paredzēts sākt 2019.gadā. 
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Par skolēnu autobusa 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.  

1. Sakarā ar to, ka pašvaldībai piederošais autobuss SETRA UL 315, valsts reģistrācijas Nr.  

HF-8773 ,  kurš tiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai, skolēnu pārvadāšanai, ir 

nolietojies, saskaņā ar Likuma ”Par pašvaldībām” 14 panta pirmās daļas 2. punktu,   

NOLEMJ: 

2. Iegādāties mazlietotu autobusu summā līdz EUR 175 000,00 kā pirmo iemaksu izmantojot 

esošo autobusu SETRA UL 315, ar valsts numuru HF-8773. 

3. Iepirkumu komisijai veikt LR normatīvajiem aktiem atbilstošu iepirkuma procedūru. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgais izpilddirektors P.Baranovskis 

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 

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

 

 
LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 26.janvārī 
Nr.17 

Protokola Nr.1, 18.p. 

 

 

Par Domes un Domes komiteju sēžu grafiku 2017.gada 1.pusgadam 

 

Apstiprināt Domes un domes komiteju sēžu grafiku 2017.gada 1.pusgadam. 

Domes un Domes komiteju sēžu grafiks  

2017.  gada 1. pusgadam 
Dome, komiteja Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs 

Izglītības , kultūras , sporta 

un sociālo lietu komiteja 

11.  

 

 

8. 9. 5. 10. 7. 

Attīstības komiteja 24. 15. 16. 12. 17. 14. 

Finanšu komiteja 24.  15. 27. 19. 17. 21 

Domes sēde 26. 23. 30. 27. 25. 29.  

 

Komiteju sēdes notiek  trešdienās plkst. 16.00 

Domes sēdes notiek mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 9.00 

Nepieciešamības gadījumā  sēžu norises laiks var mainīties. 
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Par novada domes priekšsēdētāja atalgojumu 

 

Saskaņā ar LR Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13. apakšpunktu, “Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 5 panta 1 daļas 1.punktu un 

Nolikuma Nr. 1 „Par Jaunpils novada  pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzību” 13 

punktu, NOLEMJ:  

Domes priekšsēdētājam ar 2017.gadu amatalgas koeficentu samazināt  no 2,53 uz  2,44.  
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