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1. Izpilddirektora informācija 

Ziņo P.Baranovskis 
Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm aprīlī 

Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 

1.  Intensīvi tika veikta ceļu pavasara greiderēšana un bojāto vietu virsmas atjaunošana ar grants 

šķembu maisījumu. Tika atjaunota virskārta Ābeļu, Mesteru, Aizkalna ielām; ceļiem Ķimsīši-

Straumēni, Medulāji-Strautmaļi, Spriņģu kapu ceļš. 

2. Ir precizēts pašvaldības ceļu saraksts un to garumi atbilstoši patreizējai situācijai.  

3. Pagarinājām par vienu mēnesi grants ceļu pārbūves projektēšanas gala termiņu, jo bija 

aizkavēšanās ar topogrāfiju sagatvošanu pārbūvēt paredzētajiem ceļiem. 

4. Veiksmīgi talkojām, arī ikgadējā lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija šogad ir izdevusies 

apjomīgāka kā citus gadus, kas liek domāt, ka būs mazāk nesankcionētu izgāztuvju.  

5. Labiekārtošanas nodaļa ir pabeigusi stādīt puķes un turpina sakārtot teritoriju. Tika pārvesta 

atlikuši daļa kompostējamā materiāla uz atbērtni un sakārtota komposta kaudze. 

6. Kanceleja darbojas pārskatot un precizējot jau esošus domes noteikumus, veidlapas, kā arī ir 

precizēti procedūru un darba kārtības noteikumi pašvaldībā. Arī Bāriņtiesa, Bibliotēkas, 

Nekustamo īpašumu nodaļa ir sagatavojuši normatīvos dokumentus.   

7. Grāmatvedības nodaļa ir sagatavojusi Jaunpils novada pašvaldības gada pārskatu. 

8. Veikts “Darām paši”projektu konkursa iesniegto projektu izvērtējums. 

9. Noslēdzies autobusa iepirkums un izsludināts iepirkums meliorācijas sistēmu pārbūves iepirkums. 

Patreiz tiek gatavoti iepirkumi: asfalta virsmu apstrādei, automašīnas iegādei, skolas ēdinātājam, 

pils jumta tehniskā projektētājam.  

Paralēli tiek veiktas cenu aptaujas mazākiem projektiem: podiņu krāsns atjaunošanai, pasta dīķa 

tīrīšanai un tā apkārtnes labiekārtošanai.  

10. Ir sagatvoti vērtējumi atsavināt paredzētajiem īpašumiem un vērtēšanas komisija noteikusi 

sākuma cenas. 

 
2. Par SIA  Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”gada pārskatu 2016.gadam 

Ziņo I.Rassone 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.47 “Par SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”gada pārskatu 

2016.gadam.” projektu. 
 

[..] 

3. Par PSIA “Jaunpils KS”gada pārskatu 2016.gadam 

Ziņo I.Čepule 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 
K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.48 “Par PSIA “Jaunpils KS”gada pārskatu 2016.gadam” projektu. 

 
[..] 

4. Par Jaunpils novada pašvaldības gada pārskatu 2016.gadam 

Ziņo E.Stūre 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.49 “Par Jaunpils novada pašvaldību gada pārsaktu 2016.gadam” projektu. 

 

[..] 

5. Par SIA “Jaunpils pils”gada pārskatu 2016.gadam 

Ziņo K.Liepiņa 
Jautājums izskatīts Izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 05.04.2017. 
Debatēs K.Leimanis. 



Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.50 “Par SIA “Jaunpils pils” gada pārskatu 2016.gadam”. projektu. 

 
[..] 

6. Par Viesatu pagasta bibliotēkas iekšējo normatīvo dokumentu apstiprināšanu 

Ziņo I.Papendika 
Jautājums izskatīts Izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 05.04.2017. 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 51 “Par Viesatu pagasta bibliotēkas iekšējo normatīvo dokumentu 

apstiprināšanu” projektu. 

 
[..] 

7. Par Jaunpils pagasts bibliotēkas iekšējo normatīvo dokumentu apstiprināšanu 

Ziņo I.Papendika 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.52 “Par Jaunpils pagasta bibliotēkas iekšējo normatīvo dokumentu 

apstiprināšanu” projektu. 
 

[..] 

8. Par SIA “Jaunpils pils” telpu nomas maksas dzēšanu 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 
K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.53 “Par SIA “Jaunpils pils”telpu nomas maksas dzēšanu” projektu. 

 
[..] 

9. Par adrešu precizēšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

   Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.54 “Par adrešu precizēšanu”projektu. 

 
[..] 

10. Par "Vecmūrnieki" sadalīšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.55 “Par “Vecmūrnieki”sadalīšanu” projektu. 

 

[..] 
11. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 “„Kārtība, kādā sakārtojamas, 

konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 

apdraudošas būves” 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 
Debatēs K.Leimanis. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.56 “Par Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 “„Kārtība, kādā sakārtojamas, 

konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” 
projektu. 

 



[..] 
12. Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

Ziņo Z.Mielava 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 57 “Par izmaiņām Jaunpils novadu ielu un ceļu sarakstā” projektu. 

[..] 

13. Par projekta pieteikumu „JAUNPILS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS “JAUNPILS MUIŽAS, 

MUIŽIŅAS” MODERNIZĀCIJA UN PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA” 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 
K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.58 “Par projekta pieteikumu “JAUNPILS MUZEJA EKSPOZĪCIJA “JAUNPILS 

MUIŽAS, MUIŽIŅAS”MODERNIZĀCIJU UN PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA” projektu. 

[..] 

14. Par detālplānojuma nekustamā īpašumā “Ābeļdārzs”, kadastra Nr. 90560080130 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.59 “Par detālplānojuma nekustamā īpašumā “Ābeļdārzs”, kadastra 
Nr.90560080130 projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” projektu. 

 
[..] 

15. Par Jaunpils novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.60 “Par Jaunpils novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstirpināšanu” 

projektu. 
 

[..] 
16. Par pašgājēja pļāvēja motora maiņu 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.61 “Par pašgājēja pļāvēja motora maiņu” projektu. 

 

[..] 
 

17. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Autobusa piegāde Jaunpils novada 

domei” realizācijai 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.62 “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Autobusa piegāde 
Jaunpils novada domei” realizācijai” projektu.  

 
[..] 

 



18. Par biedrībai “Dzīpars” iznomātās telpas atjaunošanas remontu 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 
K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.63 “Par biedrībai “Dzīpars” iznomātās telpas atjaunošanas remontu” projektu. 

 
[..] 
 

19. Par Jaunpils dzirnavu skiču projekta izstrādes iegādi 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.64 “Par Jaunpils dzirnavu skiču projektu un izstrādes iegādi” projektu. 

 
[..]  

 
20. Par finansiālo atbalstu represēto personu salidojumam Ikšķilē 

Ziņo L.Gintere 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2017. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.65 “Par finansiālo atbalstu represēto personu salidojumam Ikšķilē “ proejktu.  

 

[..]  

 

21. Saistošie noteikumi Nr.5/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

Ziņo E.Stūre 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, G.Nikolajevs, 

K.Leimanis) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.66 “Saistošie noteikumi Nr.5/2017 “Par grozījumiwm Saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” projektu. 
[..] 

 

L.Gintere informē, ka darba kārtības jautājumi izskatīti. 

Sēdi beidz 10.30 

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 27.aprīlī 

Nr.47 

Protokola Nr.4, 2.p. 

 

Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””gada pārskatu 2016.gadam 

 
Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pants nosaka, ka 

publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek 

sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai 
apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot).  

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu un 

66.panta pirmās daļas 1.punktu un likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, 

reģ.Nr.40003525848,juridiskā adrese Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101, gada pārskatu 2016.gadam. 
 

Gada pārskats manuālā veidā glabājas Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

 

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 27.aprīlī 

Nr.48 

Protokola Nr.4, 3.p. 

 

22. Par PSIA “Jaunpils KS” gada pārskatu 2016.gadam 

 
Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pants nosaka, ka 

publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek 

sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai 
apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot).  

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu un 

66.panta pirmās daļas 1.punktu un likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu NOLEMJ: 
Apstiprināt PSIA “Jaunpils KS”, reģistrācijas Nr. LV 40003434765, juridiskā adrese “Ērģelnieki”, 

Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, gada pārskatu 2016.gadam. 
 

Gada pārskats manuālā veidā glabājas Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

 

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 27.aprīlī 

Nr.49 

Protokola Nr.4, 4.p. 

 
Par Jaunpils novada pašvaldības gada pārskatu 2016.gadam 

 

Saskaņā ar  likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārzinā, turklāt dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta 

grozījumus un pārskatu par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada pārskatu, NOLEMJ: 
Apstiprina Jaunpils novada domes, reģistrācijas Nr. LV 90000051932, juridiskā adrese “Ērģelnieki”, 

Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, gada pārskatu 2016.gadam. 

 

Gada pārskats manuālā veidā glabājas Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 

 

  



  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 27.aprīlī 

Nr.50 

Protokola Nr.4, 5.p. 

 

Par SIA “Jaunpils pils”gadu pārskatu 2016.gadam 

 
Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pants nosaka, ka 

publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek 
sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai 

apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot).  

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu un 
66.panta pirmās daļas 1.punktu un likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu NOLEMJ: 

Apstiprināt SIA “Jaunpils Pils”, reģistrācijas Nr. LV 0003431326, juridiskā adrese “Pils”, Jaunpils, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, gada pārskatu 2016.gadam. 
 

Pārskats manuālā veidā glabājas Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

 

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 27.aprīlī 

Nr.51 

Protokola Nr.4, 6.p. 

 

Par p/a “Jaunpils” Viesatu pagasta bibliotēkas iekšējo normatīvo dokumentu apstiprināšanu 

 
2017.gada 31.martā Jaunpils novada dome saņēma iesniegumu no Viesatu pagasta bibliotēkas ar 

reģ.Nr.3-8/304, ar lūgumu Jaunpils novada domes sēdē apstiprināt Viesatu pagasta bibliotēkas iekšējos 
normatīvos dokumentus.  

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

1. Apstiprināt  p/a ”Jaunpils” Viesatu pagasta bibliotēkas darbības stratēģiju 2017.-2021.gadam; 
2. Apstiprināt p/a ”Jaunpils”   Viesatu pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas 

politika 2017.-2021.gadam. 
 

 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 27.aprīlī 

Nr.52 

Protokola Nr.4, 7.p. 

 

 

Par p/a “Jaunpils” Jaunpils pagasts bibliotēkas iekšējo normatīvo dokumentu apstiprināšanu 

 
2017.gada 31.martā Jaunpils novada dome saņēma iesniegumu no Jaunpils pagasta bibliotēkas ar 

reģ.Nr.3-8/305, ar lūgumu Jaunpils novada domes sēdē apstiprināt Jaunpils pagasta bibliotēkas iekšējos 

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

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt p/a ”Jaunpils”  Jaunpils pagasta bibliotēkas Izmantošanas noteikumus; 

2. P/a ”Jaunpils”  Jaunpils pagasta bibliotēkas Attīstības plānu 2017.-2021.gadam; 
3. P/a ”Jaunpils” Jaunpils pagasta bibliotēkas Krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2017.-

2021.gadam. 
 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 27.aprīlī 
Nr.53 

Protokola Nr.4, 8.p. 

 

Par SIA “Jaunpils pils” telpu nomas maksas dzēšanu 

 

                Jaunpils novada dome 18.04.2017. saņēma SIA „Jaunpils Pils” iesniegumu, reģ. Nr.3-8/363 par 
nomas maksas dzēšanu . Iesniegumam pievienoti ieguldījumu attaisnojošo dokumentu kopijas. 

                Ar SIA „Jaunpils Pils” 02.03.2004. noslēgts līgums par nekustamā īpašuma Jaunpils pils 

kompleksa ar tam pieguļošā zemes gabala nomu. Aprēķinātā nomas maksa EUR 640,29 mēnesī, atlaide 
EUR 498,00 mēnesī, maksa pēc atlaides piemērošanas EUR 142,29 mēnesī, gada maksa EUR 1707,48. 

                Ar 02.02.2011. domes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.13 noteikti ieguldījumi, kurus kompensē, atbrīvojot 
no nomas maksas uz noteiktu laiku. Tie ir neatdalāmie ieguldījumi- nomnieka veiktie īpašumam 

nepieciešamie un derīgie uzlabojumi, ko nevar atdalīt, nebojājot īpašumu un pamatlīdzekļi vērtībā virs EUR 

213,43. 
                Ar 28.05.2015. domes sēdes Nr.5 lēmumu Nr.77 SIA „Jaunpils Pils” tika atbrīvota no nomas 

maksas par 2014.gadu un fiksēts ieguldījumu pārsvars pār nomas maksas parādu EUR 15657,11 uz 
01.01.2015. 

                SIA „Jaunpils Pils” 2015. un 2016. gadā ir iegādājusies pamatlīdzekļus- aukstuma kameru, 

aukstuma iekārtu, džakuzi vannu viesnīcai par kopējo summu EUR 5580,24. 
 

Nomas maksa  2015. 

un 2016. gados kopā 
EUR 

Ieguldījumu atlikusī 

summa uz 
01.01.2015. EUR 

Ieguldījumi 2015. un 

2016 gados EUR 

Ieguldījumu atlikusī 

summa uz 
01.01.2017. EUR 

3414,96 15657,11 5580,24 17822,39 

 

                Pamatojoties uz SIA „Jaunpils Pils” valdes locekles Kristīnes Liepiņas iesniegumu, reģ.Nr.3-8/363 
un 02.02.2011. Domes sēdes Nr.1, 13.§ lēmumu „Par nomnieku ieguldījumiem pašvaldības īpašumā”, 

NOLEMJ: 
1.            SIA „Jaunpils Pils”, reģ. Nr.40003431326, juridiskā adrese „Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 

Jaunpils novads, dzēst nomas maksu par 2015. un 2016.gadu kopā EUR 3414,96 apmērā. 

2.            Fiksēt atlikušo ieguldījumu summu uz 01.01.2017. EUR 17822,39 apmērā.   
 

 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 27.aprīlī 

Nr.54 

Protokola Nr.4, 9.p. 

 

Par adrešu precizēšanu 

 
   Pēc Valsts zemes dienesta Adrešu daļas vēstulē Jaunpils novada domei atsūtītās informācijas 

jāprecizē adreses, kuras neatbilst Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam apstiprinātajām 
ciemu robežām Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otro daļu un 

15.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu, 

Jaunpils novada Domes saistošiem noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.2 punktu,  Jaunpils novada 

dome NOLEMJ : 
1.Precizēt adresi daudzdzīvokļu mājai “Jaunie Mežavoti” (90560070010014) – “Jaunie Mežavoti”, 

Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.  

2.Iekļaut precizētās adreses Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā.  
 
   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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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 27.aprīlī 

Nr.55 

Protokola Nr.4, 10.p. 

 

 

Par "Vecmūrnieki" sadalīšanu 

 
Jaunpils novada dome 23.03.2017. saņēma iesniegumu, reģ. Nr. 3-7/274, ar lūgumu no nekustamā 

īpašuma „Vecmūrnieki” atļaut atdalīt divus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 90560070050 3,1 ha 

platībā un 90560050077 7,1 ha platībā Jaunpils pagastā, jauna nosaukuma piešķiršanu atdalītajiem zemes 

gabaliem, un iesniegumā lūdz atdalīt vienu zemes gabalu Viesatu pagastā ar kadastra apzīmējumu 
90900020110 7,2 ha platībā un piešķirt zemes gabalam jaunu nosaukumu. 

 Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sadalāmais nekustamais 
īpašums „Vecmūrnieki” ar kopējo platību 48,7 ha sastāv no četriem atsevišķiem zemes gabaliem ar kadastra 

numuriem, no kuriem viens atrodas Viesatu pagastā, tādēļ saskaņā ar esošo likumdošanu zemes ierīcības 

projekts nav jāizgatavo. Atdalāmajiem zemes gabaliem zemes lietošanas mērķis nav atbilstošs galvenajam 
zemes lietošanas veidam, zemes gabali nav apbūvēti.  

Saskaņā ar īpašnieces Zanes Vanagas iesniegumu, 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. Jaunpils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.2 punktu, 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496. „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16. un 35. 
punktiem, Jaunpils novada dome NOLEMJ : 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecmūrnieki”, īpašuma kadastra Nr.90560070049, kopējā 
platība 48,7 ha, zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 90560050077 7,1 ha platībā 90560070050 3,1 

ha platībā Jaunpils pagastā. Atdalītajiem zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Abavmalas”, atļaut 

reģistrēt NĪVK informācijas sistēmā kā atsevišķu īpašumu, nomainīt zemes lietošanas mērķi abām zemes 
vienībām uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, NĪLM kods 0201. 

2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecmūrnieki” vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 
90900020110 7,2 ha platībā Viesatu pagastā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu 

„Upeslīči”, atļaut reģistrēt NĪVK informācijas sistēmā kā atsevišķu īpašumu, nomainīt zemes lietošanas 

mērķi uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, NĪLM kods 0201. 
3. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums „Vecmūrnieki” sastāvā būs viena zemes vienība 31,3 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 90560070049, saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

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

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

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 27.aprīlī 

Nr.56 

Protokola Nr.4, 11.p. 

 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 “„Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai 

nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 5.punktu un likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli”3.panta 1.4daļu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4/2017 „Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai 

nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” ; 
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt  Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nakamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Jaunpils 

Vēstis”; 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā, publicēt Jaunpils novada mājaslapā. 

 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2017 

APSTIPRINĀTI 

ar Jaunpils novada domes 

2017.gada .aprīļa sēdes lēmumu Nr.56 
(protokols Nr.4) 

 
„PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ SAKĀRTOJAMAS, KONSERVĒJAMAS VAI NOJAUCAMAS VIDI DEGRADĒJOŠAS, 

SAGRUVUŠAS VAI CILVĒKU DROŠĪBU APDRAUDOŠAS BŪVES” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

 
2017. gada 27. aprīlī 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 5.punktu un likuma  

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 

administratīvajā teritorijā klasificējamas, sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas 

būves, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves. 
2. Saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošināt vizuāli pievilcīgu 

un sakārtotu vidi, kas neapdraud pašvaldības iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būves īpašnieka, valdītāja 
vai lietotāja pienākumu uzturēt būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

3. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 
3.1. būvei piekritīga zeme ciemos  – zemes platība, kas noteikta Ministru kabineta 20.06.2006. 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 27. un 28. punktā noteiktajā kārtībā. 
3.2. būvei piekritīga zeme ārpus ciemiem – zemes platība, saskaņā ar robežplāna situāciju vai 

atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajai platībai - zem ēkām. Ja 
informācija nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, tad piemēro piekritīgo 

zemes platību - 1 ha.  

3.3. būvlieta – dokumentu kopums, kas atspoguļo īpašuma piederību, būves tehnisko un vizuālo 
stāvokli, kā arī apliecina veiktās darbības saistībā ar būves sakārtošanu;  

3.4. būves sakārtošana – pasākumu kopums, kas nepieciešams, lai novērstu būves radīto 
sabiedriskās drošības apdraudējumu vai vides degradēšanu; 

3.5. nepabeigtās būvniecības objekts – jaunbūve, pārbūvēta vai atjaunota būve, kuras 
būvniecības procesa laikā ir pārtraukta iesāktās būvniecības ieceres realizācija un nav veikti nepieciešamie 

pasākumi tās uzturēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

3.6. pilnīgi sagruvusi būve – būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., 
ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi 

sagrautas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš 
paredzētajai funkcijai; 

 3.7. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir 

atklātas ailes, kura nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas 

 



konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādejādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai 

veselībai vai blakus esošai apbūvei. 
3.8. vidi degradējoša būve – daļēji sagruvusi būve, kas ir atjaunojama, t. sk. nepabeigtās 

būvniecības objekts, kā arī būve, kurai ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija, tomēr nav novērsta ainavu 
bojājošā ietekme. 

 

II. Būvju klasificēšana 
 

4. Cilvēku drošību apdraudošās būves: 
4.1.  A kategorija – būve ar augstu sabiedriskās drošības apdraudējuma pakāpi – būves ar būtiski 

bojātām tās telpisko noturību nodrošinošām nesošajām vai norobežojošām konstrukcijām, to mezgliem vai 

detaļām, kuru telpiskās noturības zuduma rezultātā var notikt pilnīga vai daļēja būves pašsagrūšana vai 
radīts apdraudējums būvei blakus esošajiem īpašumiem, transporta kustībai, trešo personu veselībai un 

dzīvībai;  
4.2.  B kategorija – būve, kas potenciāli rada sabiedriskās kārtības apdraudējumu – būves, kuru 

uzturēšanā netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, tajās brīvi var iekļūt nepiederošas personas, ēkās vai 
īpašuma teritorijā tiek uzkrāti dažāda veida atkritumi, ir apdraudēta sabiedriskā kārtība. 

5. Vidi degradējošās būves: 

5.1.  C kategorijas vidi degradējoša būve – daļēji sagruvusi būve, tajā skaitā nepabeigtās 
būvniecības objekts, kura tehniskais stāvoklis nerada sabiedriskās drošības apdraudējumu, bet tam ir vidi 

degradējoša ietekme, kā arī būve, kurai ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija un ir būtiska vidi 
degradējoša ietekme; 

5.2.  D kategorijas vidi degradējoša būve – būve, kura tiek uzturēta, kopumā ievērojot normatīvo 

aktu prasības, ir veikta tās konservācija, kas nodrošina konstrukciju noturību ilgtermiņā, bet ilgstoši netiek 
veikta būves pilnīga atjaunošana vai ilgstoši ir pārtraukta būvniecības ieceres realizācija, kas rada draudus, 

ka būves tehniskais stāvoklis pasliktināsies un būs nepieciešams organizēt papildu pasākumus tās 
konservācijai. 

6. Pilnīgi sagruvušās būves - E kategorijas būves. 
7. A, B, C, E kategorijas būves pašvaldības administratīvajā teritorijā ir nekustamā īpašuma nodokļa 

objekti likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 14.daļas izpratnē. 

 
III. Būvju sakārtošanas, konservācijas vai nojaukšanas kārtība 

  
8. Saistošo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto būvju sakārtošanu vai nojaukšanu var ierosināt 

jebkura fiziska vai juridiska persona vai šo personu grupa, iesniegumu iesniedzot Jaunpils novada Domē 

(turpmāk – Dome) vai Viesatu pagasta pārvaldē.  
9. Jaunpils novada Būvvalde pamatojoties uz saņemto iesniegumu vai pēc savas iniciatīvās, 

apsekojot pašvaldības teritoriju nolūkā fiksēt vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas 
būves, veic šādas darbības: 

9.1. pārbauda šo būvi (t. sk. piekritīgo zemes gabalu) un sagatavo par to atzinumu par būves 

pārbaudi (1.pielikums), kurā fiksē vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves (t. 
sk. piekritīgo zemes gabalu) pazīmes, klasificē to atbilstoši šo noteikumu II nodaļai; 

9.2. iekārto atsevišķu būvlietu par šo būvi, kurā, tiek sagatavoti un glabāti šādi dokumenti: 
9.2.1. īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, 

9.2.2. atzinumi par būves pārbaudi, 
9.2.3. sarakste ar būves īpašnieku, viņa pilnvarnieku, būves valdītāju (brīdinājumi, paziņojumi par 

saņemšanu), būves īpašnieka, viņa pilnvarotās personas, būves valdītāja atbildes u.c., 

9.2.4.  sarakste ar citām institūcijām, 
9.2.5. laikrakstos publicētā informācija par brīdinājumu izsniegšanu, 

9.2.6. sertificēta būvspeciālista slēdziens par būves tehnisko stāvokli, 
9.2.7. būves sakārtošanas vai nojaukšanas darbu izmaksu tāmes, 

9.2.8. būvvaldes lēmums par būves sakārtošanu vai nojaukšanu, 

9.2.9. tiesas spriedumi, lēmumi un citi ar būvi saistīti dokumenti; 
9.3. sagatavo atzinumu par būves pārbaudi, kurā norādīts pārbaudāmās būves vispārējais vizuālais 

un tehniskais stāvoklis, priekšlikumi īpašniekam (valdītājam) būves savešanai pienācīgā kārtībā un citus 
materiālus (foto, video u.tml.), iesniedz izskatīšanai Jaunpils novada būvvaldē (turpmāk- būvvalde).  

10. Pamatojoties uz būvinspektora atzinumu par būves pārbaudi, Būvvalde pieņem lēmumu par 
būves sakārtošanas, konservācijas vai nojaukšanas pasākumiem un nosaka termiņu to izpildei. 

11. Ja Būvvalde nolemj par būves konservāciju vai nojaukšanu, tad Būvvaldes lēmums skatāms 

Domes sēdē, kur Dome pieņem gala lēmumu. 



12. Ja būvvalde ir konstatējusi, ka būves īpašnieks (valdītājs) būvvaldes lēmumā norādītos darbus 

būves sakārtošanā noteiktajā laikā nav veicis, pamatojoties uz būvlietā esošiem dokumentiem, būvvalde 
sagatavo un nosūta rakstisku brīdinājumu (2.pielikums) ar prasību noteiktā termiņā sakārtot konkrēto būvi.  

13. Beidzoties brīdinājumā noteiktajam termiņam, būvinspektors veic atkārtotu būves pārbaudi un 
sagatavo būvvaldei atzinumu par būves stāvokli atkārtotas pārbaudes brīdī, sniedzot priekšlikumu par būves 

klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu II nodaļai. 

14. Būvvalde pēc saistošo noteikumu 13.punktā minētās atkārtotās pārbaudes rezultātu 
izvērtēšanas, ja būve nav sakārtota (vai nojaukta) atbilstoši brīdinājumā minētajām prasībām, pieņem 

lēmumu par konkrētās būves klasifikāciju kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvi. 

15. Pēc Saistošo noteikumu 14.punktā minētā lēmuma stāšanās spēkā, būvvalde  lēmumu iesniedz 

Jaunpils novada pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai atbilstoši likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3.panta 14.daļai. Būvvaldes lēmums par būves klasifikāciju nodokļu administrēšanas 

vajadzībām ir administratīvs akts Administratīvā procesa likuma izpratnē.  
16. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvvaldes lēmuma stāšanās spēkā A un B kategorijas būve 

joprojām nav sakārtota (vai nojaukta), būvinspektors apseko šo būvi un būvvaldē iesniedz atzinumu, kurā 
norāda priekšlikumus par būves sakārtošanu un kādi drošības un citi pasākumi veicami, lai tā neapdraudētu 

garāmgājējus, būvju lietotājus, īrniekus, kaimiņus vai nebojātu ainavu.  

17. Pamatojoties uz saistošo noteikumu 16.punktā minēto atzinumu, tiek piemērots normatīvajos 
aktos paredzētais administratīvais sods, piespiedu nauda vai pieaicināts atbilstoši sertificēts būvspeciālists, 

kurš sastāda tāmi un tajā norāda nepieciešamos būves sakārtošanas būvdarbu apjomus un izmaksas. 
18. Pēc būvinspektora atzinuma par būvi un veicamo būvdarbu, saistītu ar būves sakārtošanu, 

izmaksu tāmes saņemšanas būvvalde pieņem lēmumu par konkrētās būves sakārtošanu, konservāciju vai 

nojaukšanu uz šīs būves īpašnieka (valdītāja) rēķina, bet, ja nepieciešams – arī lēmumu par veicamajiem 
drošības pasākumiem būvē. 

19. Pēc saistošo noteikumu 18.punktā minētā būvvaldes lēmuma pieņemšanas būvinspektors 
sagatavo jautājumu izskatīšanai Domes sēdē. 

20.  Dome pieņem lēmumu par būvdarbu iepirkuma procedūru, finansējuma avotiem, izpildes 
termiņu un pašvaldības līdzekļu atgūšanu no būves īpašnieka (valdītāja). 

21. Būves sakārtošanas, konservācijas un nojaukšanas gadījumā būves īpašniekam vai būvdarbu 

veicējam būvdarbi jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iepriekš saskaņojot būvvaldē. 
22. Ja būve nepārvaramas varas ietekmē, kuru iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, nonākusi 

tādā stāvoklī, ka, pamatojoties uz būvinspektora atzinumā sniegto informāciju, tā nekavējoties jāsakārto, 
Dome steidzamā kārtā pieņem lēmumu par būves sakārtošanu bez iepriekšēja brīdinājuma nosūtīšanas tās 

īpašniekam (valdītājam). Turpmākās darbības, kas saistītas ar būves sakārtošanu, tiek veiktas atbilstoši 

saistošo noteikumu 17., 18. un 19.punktam. 
23. Lai atceltu vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusu, 

būvinspektors apseko būvi (t. sk. būvei piekritīgas zemes) un sagatavo atzinumu, kurā fiksē būves (t. sk. 
būvei piekritīgas zemes) sakārtošanas faktu. 

24. Būvvalde izskata saistošo noteikumu 23.punktā minēto atzinumu un pievienotos dokumentus 

un pieņem lēmumu par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa 
atcelšanu. 

25. Pēc Saistošo noteikumu 23.punktā minētā lēmuma stāšanās spēkā, būvvalde lēmumu iesniedz 
Domei nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinam atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

26. Būvvaldes un Domes lēmumi tiek nodoti vai nosūtīti būves īpašniekam (valdītājam) vai 
pilnvarotai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 
 

27. Būvvaldes lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvi var apstrīdēt Domē. 

28. Domes lēmumu par būvvaldes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. 
 

 
Domes priekšsēdētāja        Ligita Gintere 

 
 

 

 



1.pielikums 

Jaunpils novada domes 
2017.gada ________ 

  saistošajiem noteikumiem Nr.___ 
             (protokola Nr._____) 

     

 
ATZINUMS 

 (par pārbaudīto būvi) 
 

20__.gada__.__________                                                           

 
Par īpašniekam (valdītājam) 

 ______________________________________________________________________________________  
(īpašnieka/valdītāja/lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta/juridiskās personas nosaukums, 

reģistrācijas numurs, adrese) 
 

 ______________________________________________________________________________________  

 
piederošās (valdījumā esošās) būves, kas atrodas ______________________________________________   

                                                                                                                    (būves adrese, zemes 
vienības kadastra apzīmējums) 

 

____________________________________________________________________ tehnisko un vizuālo 
stāvokli. 

 
_______________________________________________               

________________________________________ 
  (amats)       (vārds, uzvārds) 

 

pārbaudīja  _______________________________________________________________  
(pilns būves nosaukums, adrese; būves kadastra apzīmējums, ja tāds ir) 

 
un konstatēja:  ________________________________________________________________________  

  (būves tehniskā stāvokļa raksturojums – galvenās konstrukcijas, inženiertīkli u.c., vai būve bojā ainavu) 

 
 

 
 

 

  
Nepieciešamie drošības pasākumi:  __________________________________________________________  

 
 ______________________________________________________________________________________  

 
 ______________________________________________________________________________________  

  

Priekšlikumi par būves sakārtošanu vai nojaukšanu: ____________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________________  

 
_______________________    ____________________  _____________________ 

                         (amats)                                               (paraksts)                                   (paraksta 
atšifrējums) 

 



2.pielikums 

Jaunpils novada domes 
2017.gada ___________ 

  saistošajiem noteikumiem Nr.__ 
    (protokola Nr._______) 

 

   BRĪDINĀJUMS 
20__.gada ____. _________________                      

 
 

 ______________________________________________________________________________________  

 (īpašnieka/valdītāja/lietotāja vai tā pilnvarnieka vārds, uzvārds vai nosaukums) 
 

 ______________________________________________________________________________________  
(fiziskas vai juridiskas personas adrese) 

 
 

Pamatojoties uz Jaunpils novada domes 2017.gada __._________ saistošajiem noteikumiem Nr.__ 

„Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves” 

 
 

Brīdinu Jūs,  ___________________________________________________________________________ ,  

(vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) 
 

par to, ka Jūsu pienākums ir līdz  ________________________________________________________  
                                                                                                   (termiņš)  

 
Sakārtot / veikt konservācijas darbus / nojaukt būvi,                                         

                                   (nevajadzīgo svītrot) 

 
kas atrodas  ___________________________________________________________________________ ,  

                         (būves atrašanās vieta)  
 

lai tā neapdraudētu garāmgājējus, kaimiņus un nebojātu ainavu. 

  
Darām Jums zināmu, ka gadījumā, ja minētie būvdarbi būves ________________________  

 
 ________________________________________________________ termiņā netiks veikti,  

 (būves atrašanās vieta, būves sakārtošana vai nojaukšana)  

 
Jaunpils novada Dome lems par administratīvā akta piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā 

procesa likumam vai izskatīs iespējas veikt nekustamā īpašuma sakārtošanas darbus par 
novada pašvaldības līdzekļiem, un Jums šie līdzekļi pašvaldībai būs jāsamaksā pilnā apmērā.  

 
                                   _____             _____________________           _________________________ 

                         (amats)                   (paraksts)                                                     

(paraksta atšifrējums) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Saistošo noteikumu „Kārtība, kādā sakārtojamas vai nojaucamas vidi degradējošas, 

sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punkta deleģējumu. 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā 

sakārtojamas vai nojaucamas būves, kuras ir pilnīgi vai daļēji 
sagruvušas, nonākušas tādā stāvoklī, ka apdraud būvei blakus 

esošos īpašumus, transporta kustību, trešo personu veselību un 
dzīvību vai bojā ainavu. 

Ēkas (būves), kas klasificētas kā cilvēku drošību apdraudošas, vidi 
degradējošas būves vai pilnīgi sagruvušas būves, uzskatāmas par 

nekustamā īpašuma nodokļa objektu likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 3.panta 1.4daļas izpratnē, proti, lai ēkai (būvei) 
piemērotu paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi Saldus 

novada administratīvajā teritorijā. 

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  

Saistošo noteikumu projekts paredz kārtību, kādā sakārtojamas vai 
nojaucamas būves, kas ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī 

nosaka administratīvās procedūras un lēmumus būvju sakārtošanai 
vai nojaukšanai. 

Saistošo noteikumu projekts nosaka Saldus novada būvvaldes, 
būvinspektora un Saldus novada Domes kompetenci jautājumos, 

kas saistīti ar pilnīgi vai daļēji sagruvušu būvju un cilvēku drošību 

apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu. 
Saistošo noteikumu projekts paredz, kādi dokumenti sagatavojami 

un izsniedzami būvju īpašniekiem/valdītājiem/lietotājiem. 
Iestrādājot ēku (būvju) klasifikāciju saistošajos noteikumos, 

personām būs publiski pieejami un skaidri kritēriji, pēc kādiem 

būvinspektors veic ēku (būvju) klasifikāciju. 

3. Informācija par plānotā projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības 

budžetu. 

Izdevumu palielinājums netiek plānots. 

4. Informācija par plānotā projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projekts būtiski neskar uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. Projekta mērķis ir sakārtota novada apbūves 
(apbūvētā) teritorija. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var 

vērsties Saldus novada būvvaldē un Saldus novada Domē. 
Būvvaldes lēmumu par konkrētā objekta klasifikāciju kā vidi 

degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi var 

apstrīdēt Saldus novada Domē atbilstoši Administratīvā procesa 
likumam. 

Saldus novada Domes lēmumu par būvvaldes lēmumu vai par 
pašvaldības līdzekļu atgūšanu no būves īpašnieka personas ir 

tiesīgas pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši 
Administratīvā procesa likumam. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma 
raksts pēc izskatīšanas Domes Teritoriālās komitejas sēdē publicēts 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv. 

 

 
Domes priekšsēdētāja       Ligita Gintere 

  

http://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
http://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
http://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p3
http://www.jaunpils.lv/
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 27.aprīlī 

Nr.57 

Protokola Nr.4, 12.p. 

 

Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

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

pagastu teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 20.punktu, Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 

„Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībā” 1, 2., 11.punktu, kā arī 30.01.2013. Saistošiem 

noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2014. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa”, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1.punktu, LR MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašumua lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, NOLEMJ: 

Veikt izmaiņas ar Jaunpils novada domes 2012.gada 21.marta sēdes lēmumu „Par pašvaldības  autoceļu un 

ielu sarakstiem” apstiprinātajā sarakstā : 
1. Izslēgt no saraksta pašvaldības ceļu Leveste-Vecčakši” (pamatlīdzekļu kartiņa Nr.20440) garums 

300 m saskaņā ar plāna pielikumu (1.pielikums). Ceļš atrodas uz privātas zemes vienības, braukšanai 
izmanto tikai viens īpašnieks uz savu viensētu. 

2. Izslēgt no saraksta pašvaldības ceļu „Skārdu ceļš”, pamatlīdzekļu kartiņa Nr.20440, sarakstā  Nr.70, 

garums 200 m saskaņā ar plāna pielikumu (2.pielikums).   
3. Izslēgt no saraksta pašvaldības ceļu „V1459-Rudzīši”, pamatlīdzekļu kartiņa Nr.30028,  

(3.pielikums).  .  
4. Samazināt „C” grupas ceļa „Dārza mājas ceļš ” Jaunpils pagastā ceļa garumu no 230 m uz 200 m, 

sarakstā Nr.47, pamatlīdzekļu kartiņa nr.21354, saskaņā ar plāna pielikumu. (4.pielikums)  
5. Samazināt ielas ar grants segumu „Līvānu iela ” Viesatu pagastā garumu no 600 m      uz 380 m, 

sarakstā bez Nr., pamatlīdzekļu kartiņa Nr. 21172, saskaņā ar plāna pielikumu (5.pielikums)  

6. Samazināt ielas ar grants segumu „Līvānu iela ” Viesatu pagastā  garumu no   0,230 km uz 0,200 
km (sarakstā bez Nr.), pamatlīdzekļu kartiņas Nr.21171, saskaņā ar plāna pielikumu (6.pielikums)  

7. Samazināt „C” grupas ceļa ar grants segumu „Kraujas -Stabiņi ” Jaunpils pagastā  garumu no   2700 
m uz 1900 m, pamatlīdzekļu kartiņas Nr.20074, (sarakstā Nr.14.) saskaņā ar plāna pielikumu 

(7.pielikums)  

8. Samazināt „C” grupas ceļa ar grants segumu „Ķimsīši-Straumēmi ” Jaunpils pagastā  garumu no   
3090 m uz 2600 m (sarakstā Nr.1.) saskaņā ar plāna pielikumu (8.pielikums), pamatlīdzekļu kartiņas 

Nr.20055 un Nr.21011.  
9. Samazināt „C” grupas ceļa ar grants segumu „Ievalti-Brenci” Jaunpils pagastā  garumu no   2200 

m uz 2000 m, sarakstā Nr.16., pamatlīdzekļu kartiņa Nr.20076, saskaņā ar plāna pielikumu 
(9.pielikums)  

10. Palielināt „C” grupas ceļa „Struteles skola – Skāmesti” garumu no 1532 m uz 2200 m,  sarakstā 

Nr.4, pamatlīdzekļu kartiņa Nr.20061, saskaņā ar plāna pielikumu (10.pielikums)  
11. Samazināt „C” grupas ceļa „Teikas -Padegas” Jaunpils pagastā ceļa garumu no  1100m  uz 970 m 

(sarakstā Nr.18.) saskaņā ar plāna pielikumu (11.pielikums), pamatlīdzekļu kartiņas Nr.20078.  
12. Samazināt „C” grupas ceļa „Bērziņu ceļš” Jaunpils pagastā ceļa garumu no 1100 m  uz 600m, izslēgt 

no saraksta Bērziņu ceļu Nr.60 , pamatlīdzekļu kartiņa nr.30038, saskaņā ar plāna pielikumu 

(12.pielikums). 



13. Samazināt „C” grupas ceļa „Rāvu kapu ceļš” Viesatu pagastā ceļa garumu no 800 m uz 650 m, 

pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.30033, sarakstā nr.51, saskaņā ar plāna pielikumu (13.pielikums)  
14. Samazināt „C” grupas ceļa „Prūšu ceļš” Viesatu pagastā ceļa garumu no 2000 m uz 1300 m, sarakstā  

Nr.63. un 64.) , saskaņā ar plāna pielikumu (14.pielikums) , pamatlīdzekļu kartiņas Nr.30032 
15. Samazināt „C” grupas ceļa „Jaunceriņu ceļš” Viesatu pagastā ceļa garumu no 800 m uz 650 m, 

sarakstā  Nr.72, saskaņā ar plāna pielikumu Nr.15, pamatlīdzekļu kartiņas Nr.21199. 

16. papildināt sarakstu ar „C” grupas ceļu „Zīles-Priedaiņi” un uzņemt pamatlīdzekļu uzskaitē, garums 
300 m, ceļa klātnes platums 3,6 m, segums – grants, saskaņā ar plāna pielikumu Nr.16. Ceļš atrodas 

uz privātas zemes ar kadastra apzīmējumiem 90900010098, 90900010095, 90900010096, 
90900010017, ceļu reģistrēt NĪVKIS kā inženierbūvi. 

17. papildināt sarakstu ar „C” grupas ceļu „Uz Spriņģu kapiem” un uzņemt pamatlīdzekļu uzskaitē, 

garums 200 m, ceļa klātnes platums 3,6 m, segums – grants, saskaņā ar plāna pielikumu Nr.17. 
Ceļš atrodas uz privātas zemes ar kadastra apzīmējumu 90560090013, ceļu reģistrēt NĪVKIS kā 

inženierbūvi. 
18. papildināt sarakstu ar „C” grupas ceļu „Spariņu ceļš” un uzņemt pamatlīdzekļu uzskaitē, garums 250 

m, ceļa klātnes platums 3,6 m, segums – grants, saskaņā ar plāna pielikumu Nr.18. Ceļš atrodas uz 
privātas zemes ar kadastra apzīmējumiem 90560060130 un 90560060088, ceļu reģistrēt NĪVKIS kā 

inženierbūvi. 

19. papildināt sarakstu ar „C” grupas ceļu „Pie Auriem” un uzņemt pamatlīdzekļu uzskaitē, garums 270 
m, ceļa klātnes platums 3,6 m, segums – grants, (kadastra apzīmējums 90900020329) saskaņā ar 

plāna pielikumu Nr.19., ceļu reģistrēt NĪVKIS kā inženierbūvi. 
 

Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. 
 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Nr.58 

Protokola Nr.4, 13.p. 

 

Par projekta pieteikumu „JAUNPILS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS “JAUNPILS MUIŽAS, MUIŽIŅAS” 

MODERNIZĀCIJA UN PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA” 

 
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.168. “Par “Jaunpils pils muzeja 
ekspozīcijas “Jaunpils muižas, muižiņas modernizāciju un nodrošināšanu”” . 

2. Iesniegt projekta pieteikumu „JAUNPILS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS “JAUNPILS MUIŽAS, MUIŽIŅAS” 
MODERNIZĀCIJA UN PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA” aktivitātē - "Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas"   4.Rīcībā  “Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu attīstībai” 

3. Plānotās aktivitātes: 

3.1. Omnitapss programmatūras iegāde un testēšana 
3.2. Grafiskā dizaina izstrāde. 

3.3. 42 collu skārienjūtīgā ekrāna iegāde un uzstādīšana. 
3.4. Prezentācijas izstrāde latviešu, krievu un angļu valodās, un tulkošana uz krievu un angļu 

valodām. 

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas EUR 19106.92, projekta attiecināmās izmaksas – EUR 
19106.92, publiskais finansējums EUR 17196.23. 

4. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% no attiecināmajām izmaksām , t.i. EUR 1910.69. 
Projekta finansēšanai tiks ņemt kredīts Valsts kasē.  

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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2017.gada 27.aprīlī 

Nr.59 

Protokola Nr.4, 14.p. 

 

Par detālplānojuma nekustamā īpašumā “Ābeļdārzs”, kadastra Nr. 90560080130 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 
Detālplānojuma izstrāde uzsākta ar Jaunpils novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmumu Nr.105 “"Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "ĀBEĻDĀRZS", Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080130"” un 2017.gada 23.februāra Jaunpils novada domes 

lēmumam Nr.24 “Par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma precizēšanu nekustamā īpašuma 

“Ābeļdārzs”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080130 ”.  
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Ābeļdārzs”, kadastra Nr. 90560080130 detālplānojuma projektu, kura 

mērķis ir sadalīt zemes gabalu 4 mazstāvu dzīvojamo ēku apbūves gabalos, izdalīt, izdalīt piebraucamā ceļa 
nodalījuma joslu, plānojot nepieciešamos transporta un inženiertehniskās apgādes risinājumus, Jaunpils 

novada dome konstatē: detālplānojuma projekts izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam; detālplānojuma 
izstrādes gaitā saņemti, izvērtēti un ņemti vērā nosacījumi no darba uzdevumā minētajām institūcijām; 

detālplānojuma redakcija atbilst spēkā esošajam Jaunpils novada teritorijas plānojumam 2013.- 

2024.gadam. 
Detālplānojuma redakcija nododama publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un Jaunpils novada domes 

Finanšu un attīstības komitejas 2017.gada 19.aprīļa atzinumu, NOLEMJ: 

1. Nodot nekustamā īpašuma "ĀBEĻDĀRZS", Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080130" detālplānojuma projektu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

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

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.60 

Protokola Nr.4, 15.p. 

 

 

Par Jaunpils novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu 

 
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, kurā noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētājs, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas darbinieki, pildot amata pienākumus, 
ievēro bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas, bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas 
normas nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai attiecīgā bāriņtiesa, saskaņojot tās ar pašvaldības domi, 
NOLEMJ:  

apstiprināt Jaunpils novada Bāriņtiesas Ētikas kodeksu. 
 

 

 
Priekšsēdētaja         L.Gintere 
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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

 

2017.gada 27.aprīlī                                                                                               Nr. 1-14/84 

 

 

Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas 

 
                                                                                                       Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas 
                                                                                            likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu,  

                                                                                                          Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Ētikas kodeksa mērķis ir definēt profesionālās ētikas un uzvedības principus, ieteikumus, kuru 

ievērošana veicina bāriņtiesai noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu un ļauj izvērtēt bāriņtiesas 

darbinieku rīcības ētiskumu un pamatotību.  
2. Ētikas kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un uzvedības principi, ieteikumi ir saistoši Jaunpils 

novada bāriņtiesas darbiniekiem (turpmāk- Darbinieks) neatkarīgi no ieņemamā amata. 
II. Ētiskas rīcības principi 

 

3. Neatkarība un neitralitāte: 
3.1. Darbinieks ir neatkarīgs un neitrāls savā rīcībā, lēmumos un spriedumos, rīkojas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un ievēro vispārējos tiesību principus. 
3.2. Darbinieks savā profesionālajā darbībā un lēmumu pieņemšanā ir patstāvīgs un neatkarīgs, 

norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes. Pieņemot lēmumus, Darbinieks pamatojas 
tikai uz objektīvi pārbaudītu informāciju, iegūtajiem faktiem un pierādījumiem. 

3.3. Darbinieka rīcība, skarot bērnu vai aizgādnībā esošu personu, prioritāri tiek veltīta tam, lai 

vislabāk nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un  interešu aizsardzību. 
4. Taisnīgums un objektivitāte:  

4.1. Darbinieks rīkojas taisnīgi un profesionālos pienākumus veic bez jebkādas diskriminācijas, 
ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot labvēlību vai nepiešķirot nepamatotas privilēģijas 

kādai no tām.  

4.2. Darbinieks spriedumos balstās uz objektīvu informāciju, interpretē to godprātīgi un argumentē 
savu viedokli. 

4.3. Darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, viņš rīkojas profesionāli savas kompetences ietvaros un 
tiesību aktos noteiktajā kārtībā.  

5. Atklātība un lojalitāte:  

5.1. Darbinieks savā darbībā saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem ievēro atklātību 
pret sabiedrību. Nav pieļaujama prettiesiskas rīcības slēpšana vai atbalstīšana.  

5.2. Darbinieks ir lojāls un uzticams, sadarbojoties ar kolēģiem, izturas ar cieņu, respektējot 
profesionālās prasības un likumiskās intereses.  

6. Konfidencialitāte:  
6.1. Darbinieks informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, nedrīkst prettiesiski 

izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu 



pildīšanu, tai skaitā, lai vērstos pret kādu personu, institūciju, vai citādi izmantot privātajās interesēs. 

Darbinieks visās savās darbībās ievēro privātās dzīves, konfidencialitātes, kā arī  informācijas atbildīgas 
izmantošanas principus.  

6.2. Darbinieks apzinās, ka viņa rīcībā esošā dienesta informācija paredzēta vienīgi bāriņtiesas darba 
nodrošināšanai, tāpēc nekādā gadījumā nepieļauj tās izmantošanu jebkāda personiska labuma gūšanai. 

Tas attiecas arī uz katru iespējamo labumu, kuru no Darbinieka izpaustās informācijas varētu gūt trešās 

personas. 
7. Profesionalitāte  

7.1. Darbinieks regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, veicina savu un kolēģu profesionālo 
izaugsmi; 

7.2. Darbinieks spēj paust konstruktīvu kritiku, un pats spēj būt paškritisks, atzīt un labot pieļautās 

kļūdas.  
 

III. Darbinieku uzvedības pamatprincipi 
 

8. Bāriņtiesas darbinieks saskarsmē ar kolēģiem, klientiem un sabiedrību kopumā izturas ar cieņu, ir 
pieklājīgs, korekts un tolerants.  

9. Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo 

pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos. Darbinieks izvairās no augstprātības un 
autoritāra vadības stila, ievēro demokrātijas normas un koleģialitāti. 

10. Bāriņtiesas darbinieks apzinās, ka viņa uzvedība un rīcība veido Bāriņtiesas tēlu sabiedrībā, tādēļ 
gan darba laikā, gan ārpus tā darbinieks izvēlas korektu uzvedības stilu, atbilstošu vispārpieņemtajām 

uzvedības normām.   

11.  Darbinieks atturas pieņemt jebkādas dāvanas vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas 
dāvanām, ja tās saistītas ar profesionālo pienākumu pildīšanu un var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda 

darba pienākuma vai uzdevuma izpildes objektivitāti.  
12. Ja privātās attiecības var radīt interešu konflikta situāciju, bāriņtiesas priekšsēdētājs šā darba 

veikšanai izraugās citu darbinieku. Bāriņtiesas darbinieks atsakās no tādu darba pienākumu veikšanas, kas 
saistīti ar viņa, viņa radinieku vai darījumu partneru personiskām un mantiskām interesēm.  

13. Darbinieks pienākumu veikšanā lietderīgi un efektīvi izmanto savu darba laiku, lieto pašvaldības 

īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli. 
14. Konfliktsituācijās darbinieks spēj būt savaldīgs un iecietīgs, rīkojas objektīvi, izvērtējot pušu 

argumentus, mēģina rast konstruktīvu konflikta risinājumu, neaizskarot kolēģu un klientu godu un cieņu;  
15. Darbinieks informē kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un dalās pieredzē, kas var būt 

noderīga arī citiem darbiniekiem. 

 
IV. Noslēguma jautājumi 

 
         16. Par Ētikas normu pilnīgu ievērošanu atbildīgs ir katrs Darbinieks un bāriņtiesas priekšsēdētājs. 

         17. Ētikas kodekss stājas spēkā ar Jaunpils novada Domes lēmumu un ir izvietots Jaunpils novada 

pašvaldības mājas lapā. 
         18. Ja netiek ievērotas ētikas normas vai ir ieteikumi Ētikas kodeksa izmaiņām, 

jebkura persona var vērsties pie bāriņtiesas priekšsēdētāja vai Jaunpils novada pašvaldības vadības ar 
iesniegumu. 

19. Ja Darbinieka rīcība ir pretrunā ar noteiktajām Ētikas normām un tajā ir  disciplināra pārkāpuma 
pazīmes, pret attiecīgo Darbinieku ierosināma dienesta pārbaude normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

20. Sūdzības par bāriņtiesas darbinieka profesionālo ētikas normu neievērošanu izskata Bāriņtiesas 

ētikas komisija, kuru izveido bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu, tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 
 

 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                           A. Labsvārde 
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Nr.61 

Protokola Nr.4, 16.p. 

 

Par pašgājēja pļāvēja motora maiņu 

 
Likuma “Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu.  

Pašvaldībai piederošā pašgājēja pļāvēja STIGA PARK PRO-16  motors ir nolietojies ( apsekošanas 
akts pielikumā). 

Dome veica   motoru piedāvājuma izpēti un aptauju par dzinēja motora nomaiņu.  No SIA ”Krikers” 

saņēmām tāmi par kopējo summu EUR 1493.30 ar PVN. (tāme pielikumā) 
Viesatu pagastā  ievērojami palielinājušās    platības (  kopplatība 3,16 ha), kuras varētu pļaut ar 

pašgājēja pļāvēju, tādēļ  pēc pļāvēja remonta,  to būtu lietderīgi nodot Viesatu pagasta pārvaldei. 
Likuma “Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu.  
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 
3.punktu , NOLEMJ: 

1. Veikt pašgājēja pļāvēja STIGA PARK PRO-16 dzinēja nomaiņu par EUR 1493.30 SIA ”Krikers”. 

2. Nepieciešamo finansējumu EUR 1493.30 apmērā piešķirt  no budžeta līdzekļu atlikuma. 
3. Par lēmuma izpildi atbildīgais izpilddirektors P.Baranovskis 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere  
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Nr.62 

Protokola Nr.4, 17.p. 

 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Autobusa 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 skolēnu pārvadāšanas transporta iegādei EUR 174999,88 (viens simts septiņdesmit 

četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 88 centi) apmērā uz 7 (septiņiem) gadiem no 
Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi projekta “Autobusa 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. 

6. Par lēmuma izpildi atbildīgi galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja E.Stūre un izpilddirektors 

P.Baranovskis 
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Nr.63 

Protokola Nr.4, 18.p. 

 
Par biedrībai “Dzīpars” iznomātās telpas atjaunošanas remontu 

 
Likuma “Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu.  
2017. gada 26. janvārī  dome pieņēma lēmumu par pašvaldības īpašumā  ”Ērģelnieki” nedzīvojamās 

telpas (telpa  Nr. 54, platība 18,2 m2), saskaņā ar inventarizācijas plānu) ,iznomāšanu keramikas darbnīcas 
izveidošanai. 

2017. gada  23. februārī dome ar biedrību “Dzīpars” noslēdza līgumu par minētās telpas nomu. 
Lai  biedrība “Dzīpars” varētu uzsākt iznomātās telpas kosmētisko remontu un keramikas darbnīcas  

iekārtu  uzstādīšanu, pašvaldībai jāveic remonts: jānomaina logi, durvis, elektroinstalācija, jānosiltina jumts 
, jāatjauno grīdas segums un  jānomaina elektrības sadales skapis. 

Lai veiktu iepriekš minētos remontdarbus, dome veica  paredzēto darbu izmaksu noteikšanu un 
aptauja. Dome saņēma piedāvājumu: logu nomaiņai EUR 535,94; durvju nomaiņai EUR 305,00; 
elektroinstalācijas sakārtošanai EUR 490,00, grīdu atjaunošanai un jumta siltināšanai EUR 600,00. ( 
piedāvājums pielikumā) 

Kopējā remontam nepieciešamā summu EUR 1930.94 ar PVN. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 3.punkts nosaka ka, lai izpildītu savas funkcijas 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu.  
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 

3.punktu NOLEMJ: 
1. Pašvaldības īpašumā  ”Ērģelnieki” nedzīvojamā telpā (Nr. 54, platība 18,2 m2) veikt remontdarbus 

EUR 1930.94 ( ar PVN) apmērā. 
2. Nepieciešamo finansējumu EUR 1930.94 apmērā piešķirt  no budžeta līdzekļu atlikuma. 
3. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis 
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Nr.64 

Protokola Nr.4, 19.p. 

 

Par Jaunpils dzirnavu skiču projekta izstrādes iegādi 

 
Jaunpils novada domes finanšu komitejā 2017. gada 16.martā tika prezentēta Sintijas Altenburgas 

skices, vizualizācija un maketi par Jaunpils dzirnavu un pieguļošās teritorijas attīstību, ko Finanšu komiteja 

atzina par nozīmīgu ieguldījumu tālākajā Jaunpils dzirnavu kompleksa attīstībā  un labu pamatu Jaunpils 

dzirnavu kompleksa pārbūves un atjaunošanas projekta izstrādei un būvniecībai. 

Saskaņā ar Likumu “Par pašvaldībām”, tā 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kurš noteic, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts 

kultūras pieminekļu saglabāšanā u.c.), Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. iegādāties no Sintijas Altenburgas viņas izstrādāto Jaunpils dzirnavu un pieguļošās teritorijas 

attīstības skices, vizualizācijas  un maketus par summu EUR 1230 pirms nodokļu nomaksas; 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 

novada pašvaldību budžetu 2017.gadam.” 

3. Nepieciešamo finansējumu EUR 1230 apmērā piešķirt  no budžeta līdzekļu atlikuma. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis 
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Nr.65 

Protokola Nr.4, 20.p. 

 
Par finansiālo atbalstu represēto personu salidojumam Ikšķilē 

 
Novada dome 19.04.2017. saņēma  Biedrības  „Latvijas politiski represēto apvienība” vēstuli, reģ. 

Nr.3-8/366   ar lūgumu  finansiāli atbalstīt novada teritorijā dzīvojošo politiski   represēto personu 

piedalīšanos  represēto personu  salidojumā Ikšķilē š. g. 26. augustā. Dalības maksa EUR 70,00 un ceļa 
izdevumi. 

Pamatojoties uz „Latvijas politiski represēto apvienība” vēstuli, reģ. Nr3-8/160, saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām ”21. panta 27) punktu, NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Jaunpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu    līdzdalību Latvijas politiski 

represēto personu salidojumā š.g.  26. augustā Ikšķilē. 
2.  Finansējumu transporta izdevumiem un dalības maksu EUR 70,00 ( septiņdesmit euro) 

apmērā   apmaksāt  no pašvaldības  budžeta līdzekļu atlikuma ar nosacījumu , ja  Jaunpils novadā 
dzīvojošās represētās personas   salidojumu  š. g. 26. augustā Ikšķilē apmeklē klātienē.  

3. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenās grāmatvedes p.i. E.Stūre 
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Nr.66 

Protokola Nr.4, 21.p. 

 

Saistošie noteikumi Nr.5/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”16.panta pirmo daļu, 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saistošos Nr.5/2017 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””. 

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

aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai.  

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

atbildīga sekretāre D.Ellere. 

4. Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2017 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
2017.gada 27.aprīlī 

sēdes Nr.4  lēmumu Nr.66 
 

”PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1 „PAR JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETU 2017.GADAM”” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā      
2017. gada 27.aprīlī 

 
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  46 .pantu   un likumu „Par  pašvaldību  
budžetiem” 16. panta pirmo daļu. 
 
2017. gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils pašvaldības budžeta noteikumi 2017.gadam” 

izdarīt šādus grozījumus: 
 

Pamatbudžets 
 

1. Palielināt izdevumus: 

 

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība 
 

5232 Saimnieciskie pamatlīdzekļi 0107 EUR 1493 Pļāvēja dzinēja nomaiņai 
        

 2. Palielināt izdevumus: 

 

06.200 Teritoriju attīstība-Nekustamo īpašumu nodaļa 

 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 

 

0164 

 

EUR 1931 

 
Remontdarbiem Amatu mājā 
 

 

3. Palielināt izdevumus: 
 

06.200 Teritoriju attīstība-Attīstības nodaļa 

 

1150 

Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu 
dokumentu pamata 

 

0162 

 

EUR 1230 

 
S.Altenburgai par skicēm 
 

 

    4. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu uz 

31.12.2016. par 

EUR 4654 

 
Naudas līdzekļu atlikums pēc grozījumiem ir EUR 811 
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