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speciāliste Zinta Mielava, attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris 

Valters, Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba 
Rasa, nodokļu inspektore Ilze Zorika, jurista palīgs Dzidra Krastiņa, Viesatu pagasta pārvaldes vadītāja 
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DARBA KĀRTĪBĀ 

Izpilddirektora informācija 
1. Par Jaunpils novada Domes Ētikas komisijas nolikuma pieņemšanu 

2. Par Grozījumiem Jaunpils novada domes 2014. gada 19. decembra Saistošajos 
noteikumos Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu ” 

3. Par nedzīvojamo telpu „Pirts” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

4. Par zemes lietošanas mērķu nomainīšanu zemes vienībām 
5. Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jurģu lauki” atsavināšanu 
7. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā [..] 

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

9. Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem 
norēķiniem  vienam audzēknim mēnesī 

10. Par  transporta izmaksu segšanu [..] 
11. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā 

12.  Dzirnavu ēkas pārbūve tūrisma piedāvājuma paplašināšanai Jaunpils novadā 
13. Publiskās infrastruktūras uzlabošana Jaunpils ciema centra teritorijā 

14. Podiņu krāsns restaurāciju Jaunpils pils muzeja telpās un iekļaušanu ekspozīcijā 

15. „Jaunpils muzeja ekspozīcijas „Jaunpils muižas, muižiņas” modernizāciju un 
pieejamības nodrošināšanu 

16. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta „Ielu apgaismojuma izbūve Jaunpils novada 
Viesatu pagasta, Viesatu ciemā” īstenošanai 

17. ”Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības 

budžetu 2016.gadam”” 
 

 

Izpilddirektora informācija 

 

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm oktobrī. 

Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 

1.  Ir noslēdzies iepirkums un ir uzsākta prioritāri pārbūvējamo grants ceļu pārbūves 

projektu izstrāde ceļiem:  

 
 



 

 Ķimsīši –Veclauki posmos no Ķimsīšiem līdz Saulei un no Stūrīšiem līdz Krastiņiem; 

Lemeši-Leveste visā garumā;  

Sparvas-Kaulaiņi posmos no Annenieku ceļa līdz Sparvām un no Kaulaiņiem līdz 

Annenieku ceļam pie apses;  

Pavāri-Pīlādži visā garumā;  

Būru ceļš visā garumā. 

2. Saņemta atbilde no Satiksmes ministrijas par Bikstupes tilta atjaunošanu, kas bija 

paredzēta 2015. gadā, taču pamatojoties uz Jaunpils pašvaldības prasību par gājēju 

drošības nodrošināšanu šajā posmā un tilta iekļaušanos kopējā ansamblī ar pili, ir 

paredzēts izstrādāt būvprojektu kurā šīs prasības tiks nodrošinātas un tas notiks 2017. 

gadā, bet būvniecība tiek plānota 2018 gadā.    

3. Tiek greiderēti grants ceļi, lai līdz salam ceļus paspētu nolīdzināt. 

4. Esam atklājuši bērnu rotaļu laukumus Viesatu birzītē un Levestē. 

5. Ir nosūtīts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai pieprasījums atļaut veikt 

jumta konservācijas darbus Dzirnavu ēkai. 

6. Ir iepirkts būvnieks Viesatu ciema apgaismojuma izbūvei. 

7. Ir izsludināts iepirkums skolas stadiona pārbūves projektēšanai. Gatavojam iepirkumus 

mikroautobusa iepirkumam, detālplānojuma izstrādei un šogad jāiepērk arī sniega 

tīrīšanas pakalpojuma sniedzējs. 

8. Nekustamajam īpašumam „Lodes” ir uzsākta atjaunošanas projekta izstrāde.  

9. Ar LVM ir parakstīta vienošanās par Struteles Dievu kalna teritorijas izmantošanu 

tūrisma objekta izveidei.    

10. Labiekārtošanas nodaļa darbojas “lapu” zīmē, ir pabeigti šogad paredzētie parka taciņu 

izveides darbi, tiek sniegta palīdzība telpu izvākšanā, kas turpmāk ir nodotas sporta darba 

organizēšanai. Ir gatava un tiek uzstādīta arī jumta terase, taču pirms tās montāžas ir 

jāuzliek speciālais segums. Tiek stādītas sīpolpuķes dobēs un kastēs.  

11. Ir sākusies kārtējā apkures sezona.  

12. Esam veikuši pašvaldības pirts nomas tiesību izsoli, kuras rezultātā ir atrasts nomnieks, 

kas sākot ar 01.11.2016. uzsāks darboties, veicot remontus, pirts telpās.  

13. Ir noslēdzies konkursa “Darām paši” projektu īstenošanas darbs, tagad notiek paveikto 

darbu pieņemšanas process. 

14. Šis mēnesis ir bijis ļoti aktīvs un pasākumiem bagāts arī kultūras un sporta darbiniekiem, 

pašdarbības kolektīvi ir atsākuši darbu jaunajā sezonā, sporta namā ir atsākušās 

nodarbības un sacensības dažādos sporta veidos.  

 

1. Par Jaunpils novada Domes Ētikas komisijas nolikuma pieņemšanu 

Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 

R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.154 „Par Jaunpils novada Domes Ētikas komisijas nolikuma pieņemšanu” projektu. 

[..] 
2. Par Grozījumiem Jaunpils novada domes 2014. gada 19. decembra 
Saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu 

uzturēšanu ” 

Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 

R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstprināt lēmuma Nr.155 „Par grozījumiem Jaunpils novada domes 2014.gada 19.decembra Saistošajos 

noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 



 

[..] 

 

4. Par nedzīvojamo telpu „Pirts” nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 
R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.156 „Par nedzīvojamo telpu „Pirts”nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” 
projektu.  

[..] 

 

 
 
5. Par zemes lietošanas mērķu nomainīšanu zemes vienībām 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 
R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.157 „Par zemes mērķu nomainīšanu zemes vienībām” projektu. 

[..] 

6. Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 

R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.158 „ Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā” projektu. 

[..]  

7.   Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jurģu lauki” atsavināšanu 

Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 

R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.159 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jurģu lauki” atsavināšanu” projektu. 

[..] 

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

I.Zorika 

Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 
R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmumu Nr.160 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā [..] ” 
projektu. 

[..] 

9. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā no [..] 
I.Zorika 

Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 
R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmumu Nr.161 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā no [..]” 
projektu. 

[..] 

 
10. Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem 

savstarpējiem norēķiniem  vienam audzēknim mēnesī 

A.Skuja 
Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 



 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 

R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.162 „Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem 
norēķiniem vienam audzēknim mēnesī” projektu. 

[..] 

 

11.Par  transporta izmaksu segšanu [..] 

I.Lapiņa 
Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 
R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.163 „Par transporta izmaksu segšanu[..] ”projektu. 

[..] 

12. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā 

L.Gintere 

Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 
R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.164 „Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā” projektu. 

[..] 

 
13. Dzirnavu ēkas pārbūve tūrisma piedāvājuma paplašināšanai Jaunpils novadā 

V.Zīverte 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 

R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.165 „Dzirnavu ēkas pārbūve tūrisma piedāvājuma paplašināšanai Jaunpils novadā” 
projektu.  

[..] 
14 Publiskās infrastruktūras uzlabošana Jaunpils ciema centra teritorijā 

V.Zīverte 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 

R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.166 „Publiskās infrastruktūras uzlabošana Jaunpils ciema centra teritorijā” 

projektu. 
[..] 

15. Podiņu krāsns restaurāciju Jaunpils pils muzeja telpās un iekļaušanu ekspozīcijā 

V.Zīvere 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 
R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt lēmuma Nr.167  „Podiņu krāsns restaurāciju Jaunpils pils muzeja telpās un iekļaušanu 
ekspozīcijā” projektu.  

[..] 

16.  Jaunpils muzeja ekspozīcijas „Jaunpils muižas, muižiņas” modernizāciju un 
pieejamības nodrošināšanu 

V.Zīverte 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 

R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.168 „Jaunpils muzeja ekspozīcijas „Jaunpils muižas, muižiņas” modernizāciju un 

pieejamības nodrošināšanu” projektu. 
[..] 

17. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta „Ielu apgaismojuma izbūve Jaunpils 
novada Viesatu pagasta, Viesatu ciemā” īstenošanai 

 
P.Baranovskis 



 

Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 

R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.169 „Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta „Viesatu ciema apgaismojuma izbūve” 

Jaunpils novada Viesatu pagastā īstenošanai” projektu. 

[..] 

18. ”Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības 

budžetu 2016.gadam”” 

A.Skuja 
Jautājums izskatīts 20.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, R.Pranis, D.Adiņa, V.Pavlovska, 

R.Altenburgs) pret nav,atturas nav, NOLEMJ:  
Apstiprināt lēmuma Nr.170 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2016.gadam””projektu. 
[..] 

 

L.Gintere informē, ka darba kārtības jautājumi izskatīti. 

Sēdi beidz plkst. 10.00 

Paraksti  

Sēdi vadīja  L.Gintere 

Sēdi protokolēja D.Ellere 
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   Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 27.oktobrī 
Nr.154 

Protokola Nr.9, 1.p. 
 

Par Jaunpils novada Domes Ētikas komisijas nolikuma pieņemšanu 

Saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka valdes, komisijas un darba 

grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem, NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Jaunpils novada domes Ētikas komisijas nolikumu. 
 

Pielikumā Ētikas komisijas nolikums uz 3 lp. 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 

  



 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
JAUNPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000051932 
„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

Tālrunis: 63107068, mobilais tālrunis: 29146415, fakss: 63107068, e-pasts: pasvaldiba@jaunpils.lv 
 

NOLIKUMS NR.16 /2016 
APSTIPRINĀTS  

ar Jaunpils novada domes  
27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.154  

(protokols Nr.9,1p.) 
 

Izdots saskaņā ar 
Likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu 

 
JAUNPILS NOVADA DOMES 

ĒTIKAS KOMISIJAS 

 NOLIKUMS 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Jaunpils novada domes Ētikas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir Jaunpils novada domes 
izveidota pastāvīga komisija, kuras kompetencē ietilpst Domes deputātu, Domes iestāžu darbinieku, kā arī 

Domes kapitālsabiedrību, kuras pilda pašvaldības deleģētās funkcijas, valdes locekļu un darbinieku 
(turpmāk tekstā – Darbinieki) profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšana, kas jāievēro 

attieksmē pret amata pienākumiem, saskarsmē ar apmeklētājiem, sadarbības partneriem, vadību, 

padotajiem un kolēģiem. 
2. Komisijas uzdevums ir objektīvi un vispusīgi izvērtēt Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu, 

izskatot sūdzības (iesniegumus) par Darbinieku neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam  
3. Šo nolikumu apstiprina Dome. Grozījumus nolikumā var ierosināt Komisijas locekļi un Domes 

priekšsēdētājs. 

 
II.    Komisijas uzdevumi un tiesības 

4. Komisijas uzdevumi: 
4.1. izskatīt Darbinieku iesniegumus par cita darbinieka neētisku rīcību, vai rīcību, kas ir pretrunā ar Ētikas 

kodeksu; 
4.2. izskatīt citu personu iesniegumus par Darbinieku neētisku rīcību, vai rīcību, kas ir pretrunā ar Ētikas 

kodeksu, ja tos Domes priekšsēdētājs novizējis Ētikas komisijai; 

4.3. izvērtēt taisnīgi un godīgi Darbinieku neētisko rīcību, vai rīcību, kas ir pretrunā ar Ētikas kodeksu, 
pamatojoties uz objektīviem un pārbaudāmiem faktiem; 

4.4. sniegt Domes priekšsēdētājam atzinumu par Darbinieka konkrētās Ētikas kodeksa normas 
pārkāpumu, un rekomendācijas Darbinieku rīcības uzlabošanai; 

4.5. pēc Darbinieku iniciatīvas konsultēt par Ētikas jautājumiem un sniegt ieteikumus par to, kā nepieļaut 

neētisku rīcību;  
4.6. pārskatīt un sniegt priekšlikumus par Ētikas kodeksa un iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanu vai 

aktualizēšanu; 
 

5. Komisijas tiesības: 
5.1. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no Darbiniekiem, kas nepieciešami 

Komisijas uzdevumu izpildes nodrošināšanai; 

5.2. uzaicināt uz Komisijas sēdēm Ētikas normu pārkāpumu lietā iesaistītos Darbiniekus 
paskaidrojumu sniegšanai;  



 

5.3. pieņemt lēmumu par izskatāmo lietu un sniegt Domes priekšsēdētājam atzinumu par 

konkrētās Ētikas kodeksa normas pārkāpumu un rekomendācijas darbinieku rīcības uzlabošanai; 

5.4. lemt par priekšlikumiem Ētikas kodeksa un iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanā vai 
aktualizēšanā; 

 
III.  Komisijas darba organizācija 

6. Komisija darbojas pastāvīgi un sastāv no četriem locekļiem, kurus apstiprina  Dome. 

7. Komisijas locekļi ar parastu balsu vairākumu no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāju. 
8. Komisijas sēdes sasauc, darba kārtību nosaka un sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs. 

9. Ja Komisijas priekšsēdētājs atrodas prombūtnē, tad Komisijas locekļi ievēl sēdes vadītāju no 
klātesošiem Komisijas locekļiem  

10. Komisija, izskatot iesniegumu, var pieaicināt Komisijas darbā:  

10.1. attiecīgās struktūrvienības ekspertu, ja ir nepieciešams pietiekami izprast konkrētās 
struktūrvienības vai pašvaldības pamatdarbības jautājumus;  

10.2. attiecīgās iestādes vai struktūrvienības vadītāju vai tā vietnieku, ja iesniegums ir saistīts ar 
iestādes vai struktūrvienības darbinieka rīcību. 

11. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā trīs tās locekļi. Komisija pieņem 
lēmumus, savstarpēji vienojoties. 

12. Ja komisijas locekļi nevar vienoties, lēmumu pieņem, balsojot ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās 

vienādi, tad izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja vai sēdes vadītāja balss. 
13. Komisijas sēdes ir slēgtas un tās protokolē no Komisijas locekļiem ievēlēts Komisijas sekretārs. 

Komisijas pieņemtos lēmumus noformē atzinuma veidā. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi, kas 
piedalījās sēdē. Protokols nav publiski pieejams. 

14. Protokolā norāda Komisijas sēdes norises vietu un laiku, Komisijas sēdes dalībniekus, jautājumu 

apspriešanas gaitu un saturu, pieņemto lēmumu. 
15. Komisijas sekretārs kārto Komisijas dokumentu uzskaiti, un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši 

lietvedības noteikumiem. 
16. Komisija ir neatkarīga savā darbā, un neviens nav tiesīgs iejaukties vai ietekmēt Komisijas darbu. 

17. Ja kādam no Komisijas locekļiem ir iespēja nonākt interešu konfliktā izskatot kāda Darbinieka 
iesniegumu vai ziņojumu, tad attiecīgais Komisijas loceklis rakstiski atstata sevi no Komisijas locekļa 

pienākumu izpildes un, ja nepieciešams, Dome lemj par Komisijas sastāva izmaiņām. 

18. Komisija ievēro konfidencialitāti. 
IV. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana 

19. Komisijas priekšsēdētājs pēc iesnieguma vai ziņojuma saņemšanas nosaka Komisijas sēdes laiku, 
nosūtot Komisijas locekļiem rakstiski paziņojumu, informējot telefoniski vai elektroniski vismaz trīs darba 

dienas iepriekš. Mēneša laikā no iesnieguma vai ziņojuma saņemšanas dienas Komisija, neatkarīgi un 

objektīvi, izvērtējot visus apstākļus un darbinieka rīcības motīvus, konstatē konkrētās rīcības ietekmi uz 
Domes darbību un darbinieka rīcības atbilstību Ētikas kodeksam, un iesniedz atzinumu Domes 

priekšsēdētājam. 

20. Komisija, ja nepieciešams, uz sēdi var uzaicināt personu, kura iesniegusi iesniegumu vai ziņojumu, 

un Darbinieku, par kuru ir iesniegta sūdzība (iesniegums) vai ziņojums. Minēto personu uzaicināšana uz 

sēdi notiek ar Komisijas priekšsēdētāja paziņojumu ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes, un katra 
persona tiek aicināta atšķirīgā laikā vai dienā.  

21. Personai, kura iesniegusi iesniegumu, un Darbiniekam, par kuru ir iesniegta sūdzība (iesniegums) 

vai ziņojums, ir tiesības sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli. Ja persona nevar piedalīties 

Komisijas sēdē, viņa rakstiski iesniedz Komisijai savu viedokli par konkrēto jautājumu pirms Komisijas 
sēdes un paskaidro neierašanās iemeslu.  

22. Darbinieka, par kuru iesniegts iesniegums vai ziņojums, atteikšanās sadarboties, nesniedzot 

paskaidrojumus, vai neattaisnota neierašanās uz sēdi, tiek uzskatīta par ētikas normu pārkāpumu.  

23. Ētikas kodeksa apzinātu neievērošanu Komisija var uzskatīt par darbinieka necienīgu uzvedību, 

un savā atzinumā tā var ieteikt ierosināt disciplinārlietu par attiecīgā darbinieka rīcību. 

24.  Domes priekšsēdētājs trīs darba dienu laikā izvērtē Komisijas atzinumu, un pieņem lēmumu par 

rīcību Ētikas kodeksa pārkāpumu gadījumā, rakstot uz atzinuma attiecīgu rezolūciju. 

25. Personāla lietu speciālists trīs darba dienu laikā no rezolūcijas sastādīšanas rakstiski iepazīstina 

Darbinieku, par kuru iesniegts iesniegums vai ziņojums, ar Domes priekšsēdētāja lēmumu. 

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

pārkāpuma pazīmes, pret darbinieku var ierosināt disciplinārlietu. 
  

V.    Komisijas atbildība 



 

27. Komisija ir atbildīga par tās nolikumā paredzēto funkciju izpildi. 

28. Komisija ir atbildīga par pieņemto atzinumu atbilstību Ētikas kodeksa normām un citu Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 27.oktobrī 
Nr.155 

Protokola Nr.9, 2.p. 
 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2016. 
Par Grozījumiem Jaunpils novada domes 2014. gada 19. decembra Saistošajos 

noteikumos Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu ”” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 3.daļu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.16/2016 „Par Grozījumiem Jaunpils novada domes 

2014.gada 19.decembra Saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu 

uzturēšanu””; 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

3. Saistoši noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”; 

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

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

atbildīga sekretāre D.Ellere. 

 

Pielikumā Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts uz 3 lpp. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16/2016 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
27.10.2016. lēmumu Nr.155 

(protokols Nr.9, 2.punkts) 
 

 „PAR GROZĪJUMIEM JAUNPILS NOVADA DOMES 2014. GADA 19. DECEMBRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR. 17 „PAR JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU UZTURĒŠANU ”” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 27.oktobrī 

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta  

 
Izdarīt Jaunpils novada domes 2014.gada 19.decembra Saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā: 

„9. Pirms atkritumu izmešanas tam norādītā vietā, apmeklētājiem jāveic atkritumu šķirošana nodalot 
no organiskajiem atkritumiem (dabīgie ziedi, vainagi, zari, lapas u.c.) neorganiskos (vidē nesadalās) 
atkritumus (svečturi, sveces, lentas, plastmasa, metāls, floristikas oāzes, mākslīgie ziedi, u.c.), ko 
izmet speciāli tam paredzētās vietās.” 

 
2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:  
„10. Veidojot jaunas kapavietas, dzīvžoga vai jebkura cita nožogojuma augstums nedrīkst pārsniegt 

0,7 metrus, izņemot gadījumus, kad saņemta kapsētas apsaimniekotāja piekrišana.” 
 

3. Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  

  „13.3. Veikt mazo arhitektūras formu (piemēram, krusti, pieminekļi, soliņi, atbalsta sienas 
utt.) novākšanu vai citus pasākumus, ja tie nepieciešami vides drošības nodrošināšanai.” 

 
4. Izteikt 39.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„39.2. Kapavietas kopšanas darbi nav veikti 3 gadus pēc kārtas un tā atzīta par pamestu atbilstoši šo 
noteikumu 37. un 38. punktiem.” 

 

5. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:  
„40. Ja kapavietas uzturēšanas līgums ir izbeigts, pamatojoties uz šo noteikumu 39.2. apakšpunktu, 

persona var lūgt atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, iesniedzot iesniegumu kapsētas 
apsaimniekotājam, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts jauns kapavietas uzturēšanas līgums ar citu 
kapavietas uzturētāju un kapavietā ir veikts jauns apbedījums. Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas 
uzturēšanas tiesības, ir pienākums noslēgt jaunu kapavietas uzturēšanas līgumu.” 

 
6. Izteikt  43.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  
  „43.1. Pirms kapa vietu labiekārtošanas, uzturētājs konsultējas ar kapu 

apsaimniekotāju par teritorijas labiekārtojuma materiāliem un dizaina risinājumiem.” 
 
7. Izteikt 43.3. punktu šādā redakcijā:  



 

„43.3 . Jaunie apbedījumi nedrīkst atrasties tuvāk par 2 metriem no vēsturiskajiem apbedījumiem 
(vecākiem par 1940. gadu), saskaņā ar kapsētu plānu.”  

 
8. Papildināt noteikumus ar apakšpunktu 43.4. šādā redakcijā: 

„43.4. Kapa vietas noformējumā atļauts izmantot akmens, betona, koka, metāla izstrādājumus, kas 
stilistiski līdzīgi  vēsturiskajiem kapsētas apbedījumu labiekārtojuma elementiem vai iederas 
vēsturisko kapu ainavā. Nav pieļaujama plastmasas elementu, polistirola, betona bruģakmeņu, 
ietvju, ielu bortakmeņu, asfaltbetona un līdzvērtīgu materiālu izmantošana, izņemot 
gadījumus, kad to izmantošana ir saskaņota ar kapu apsaimniekotāju.” 

 
 

 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere  



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 16/2016. 

„Par Grozījumiem Jaunpils novada domes 2014. gada 19. decembra Saistošajos noteikumos  
Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums 

Grozījumi Jaunpils novada Domes 05.08.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu 

uzturēšanu” nepieciešami, lai precizētu dažos punktos noteiktās 
prasības. 

2. Īss saistošo noteikumu satura 

izklāsts 
 

Grozījumos precīzāk atrunāta atkritumu šķirošana, precīzāk definētas 

mazās arhitektūras formas un noteikta kārtība, kā tiek labiekārtotas 
kapu vietas Sparvu kapos. 

3. Informācija par plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Paredzētiem grozījumiem nav ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Paredzētie grozījumi uzņēmējdarbības vidi Jaunpils novadā 
neietekmē. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības mājas lapā 
www.jaunpils.lv 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ir  notikušas. 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 27.oktobrī 
Nr.156 

Protokola Nr.9, 3.p. 
 

Par nedzīvojamo telpu „Pirts” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

2016.gada 29.septembrī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 151 „Jaunpils novada 

pašvaldības īpašuma - nedzīvojamās telpas „Pirts” iznomāšanas noteikumi” par nedzīvojamo telpu „Pirts” 
nodošanu nomā, rīkojot mutisku izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Nekustamais īpašums ar nosaukumu “Pirts”, adrese: „Pirts”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 
Kadastra numurs: 9056 008 0009. Īpašums sastāv no nedzīvojamas ēkas ar kadastra apzīmējumu 

90560080364001, telpu platība 53,9 m2, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 90560080364, 0,1338 

ha platībā.  
Nedzīvojamo telpu „Pirts” nomas maksas sākumcena EUR 30,72 mēnesī. 

Saskaņā ar 12.10.2016. nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles protokolu, nomas tiesības uz 
nedzīvojamām telpām „Pirts” piešķirtas [..]. 

Nosolītā nomas maksa  EUR 31,72 mēnesī, kuru nomnieks maksās saskaņā ar Jaunpils novada 
domes izrakstītajiem rēķiniem. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK noteikumiem 

Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, noma maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un „Jaunpils novada domes īpašuma – nedzīvojamās 

telpas „Pirts”, „Pirts”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu” 1.8. punktu, 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nedzīvojamo telpu „Pirts” 2016.gada 12.oktobra nomas tiesību izsoles rezultātus 

(komisijas lēmuma izraksts pielikumā). 

2. Slēgt nomas līgumu ar[..] Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, par nedzīvojamo telpu 

„Pirts”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, iznomāšanu. 

3. Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot telpu nomas līgumu. 

4. Par lēmumu atbildīgs izpilddirektors Pēteris Baranovskis. 

 

Pielikumā: Izsoles komisijas protokola izraksts uz 1 lp. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 27.oktobrī 
Nr.157 

Protokola Nr.9, 4.p. 

 

Par zemes lietošanas mērķu nomainīšanu zemes vienībām 

 
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 20.07.2016. vēstuli Nr.2-04.1/101 „Par Kadastra informācijas sistēmā 
reģistrētu datu atbilstību”, VZD lūdz pašvaldības izvērtēt atsevišķu zemes vienību mērķu atbilstību, telpu 

grupu vai ēkas galvenā lietošanas veida pamatotību. 

  Izvērtējot pieejamo informāciju un sarakstā veikto datu atlasi, nepieciešams mainīt Jaunpils novadā 
zemes lietošanas mērķi vairākām zemes vienībām. 

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

LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktam (noteikts, ka zemes 
lietošanas mērķa nomaiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldība) 35.un un 36 .punktam Dome NOLEMJ : 

1.  Nomainīt SIA „MĀRKSMENS” piederošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080268, 
adrese „Jāņkrogs” Jaunpils, Jaunpils pagasts Jaunpils novads, LV-3145, platība 0,1126 ha, zemes 

lietošanas mēŗķi  no individuālo dzīvojamo māju apbūve , NĪLM kods 0601, uz komercdarbības 
objektu apbūve, NĪLM kods 0801.  

2.  Nomainīt SIA „LĪVAS GRUPA” piederošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080153, 

adrese „Ārijas” Jaunpils, Jaunpils pagasts Jaunpils novads, LV-3145, platība 0,4981 ha, zemes 
lietošanas mēŗķi  no lauksaimniecība , NĪLM kods 0101, uz rūpnieciskās ražošanas noliktavu apbūve, 

NĪLM kods 1002.  

3. Nomainīt Jānim Mizgam piederošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080037 , 

adrese „Sili” Jaunpils, Jaunpils pagasts Jaunpils novads, LV-3145, platība 0,0920 ha, zemes 

lietošanas mēŗķi  no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 

komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods 0801.  
4. Pieņemto lēmumu nosūtīt zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienestam. 

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

Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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2016.gada 27.oktobrī 
Nr.158 

Protokola Nr.9, 5.p. 

Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

 

Reģistrējot Jaunpils novada domes īpašumus – ceļus un ielas kā inženierbūves Valsts zemes 
dienesta uzturētajā kadastrā, atklājušās neprecizitātes ielu sarakstā Jaunpils pagastā. Pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu 
Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībā” 1, 2., 11.punktu, kā arī Jaunpils 

novada domes 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-

2014. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, NOLEMJ: 
 

1.Veikt izmaiņas ar Jaunpils novada domes 2012.gada 21.marta sēdes lēmumu „Par pašvaldības autoceļu 
un ielu sarakstiem” apstiprinātajā sarakstā : 

1.1 palielināt ielas „Liepziedu iela” Jaunpils pagastā garumu par 82 m, ielas seguma laukumu par 

393,6 kvm, kadastra apzīmējums 90560080355. 
1.2 palielināt ielas „Skolas iela” Jaunpils pagastā ielas seguma laukumu par 13 kvm. Iela atrodas 

nekustamā īpašuma „Jaunpils vidusskola” teritorijā, kadastra apzīmējums 90560080104. 
2. Apstiprināt iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā, kurš iesniegts valsts akciju 

sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļai. 

          2.Minētās izmaiņas izdarīt Jaunpils novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites sistēmā. 
4.   Par lēmuma izpildi atbildīgās personas Zinta Mielava un Pēteris Baranovskis. 

 
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. 
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Nr.159 

Protokola Nr.9, 6.p. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jurģu lauki” atsavināšanu 

 
Jaunpils novada dome ierosina atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Jurģu Lauki”, kurš nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 
Nekustamais īpašums „Jurģu lauki”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 9056 006 0204, 

sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 21,3 ha, pašlaik īpašums tiek reģistrēts zemesgrāmatā uz 
Jaunpils novada domes vārda. 

 SIA „Interbaltija” noteiktā tirgus vērtība ir 75 300 euro. 
 No 2004.gada 1.janvāra zeme visā platībā ir iznomāta A/S „Zentenes lauksaimnieks”, kas 

apliecinājusi gatavību piedalīties izsolē. Uz viena no zemes gabaliem atrodas ferma ar nenoskaidrotu 

piederību.  
Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 77. panta ceturto daļu, likuma Publiskās personas mantas 

atsavināšanas likums 3. panta otro daļu, un 4. panta otro daļu, MK 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 

109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta ” 3. un 4. punktu ,  
 NOLEMJ: 

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Jurģu lauki” Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 
platība 21,3 ha, kadastra Nr. 9056 006 0204, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Par izsoles ierosinātāju apstiprināt Jaunpils novada domi. 
3. Uzdot Nekustamo īpašumu Vērtēšanas komisijai noteikt īpašuma nosacīto cenu. 

4. Uzdot Izsoles komisijai izstrādāt un apstiprināt Izsoles noteikumus, organizēt izsoli, ievērojot 
likumā noteikto procedūru.  
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Nr.160 

Protokola Nr.9, 7.p. 
 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā [..] 

 

 

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA 
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Nr.161 

Protokola Nr.9, 8.p. 
 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā[..] 
 

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA 
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Nr.162 

Protokola Nr.9, 9.p. 
 

Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem 

savstarpējiem norēķiniem  vienam audzēknim mēnesī 

 
Saskaņā  ar  LR Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,  2015. gada 4. jūnija  

“Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu” un 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 2016. gada 1. septembra.  

2. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot vienošanās pie līgumiem ar tām pašvaldībām, 
kuru teritorijā dzīvojošie audzēkņi apmeklē Jaunpils novada izglītības iestādes un kurām no 2016. gada 

1.septembra mainās izmaksas uz vienu audzēkni, kā arī nodrošināt kontroli par noslēgto līgumu 

līgumsaistību izpildi. 
3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā , spēku zaudē 2016. gada 24. februāra domes sēdes Nr. 2 lēmums 

Nr.39 „Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem norēķiniem vienam 
audzēknim mēnesī”. 

 

Pielikumā: izcenojumi uz 1 lp. 
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PIELIKUMS 

 Jaunpils novada domes 27.10.2016 

 lēmumam Nr162 
Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumi savstarpējiem norēķiniem vienam audzēknim 

mēnesī  no 01.09.2016.  

EKK Rādītājs Jaunpils 

vidusskola 

PII Zemenīte 

1100, izņemot prēmijas, 

naudas balvas 1148 

Atalgojums 88055 27436 

1200 D.D. VSA obligātās iemaksas 20536 6396 

2100, izņemot ārvalstu 

mācība, darba un dienesta 
komandējumus 2120 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 

129 0 

2200, izņemot 
transportlīdzekļu nomas 

maksu 2262 

Pakalpojumi 67338 7989 

2300, izņemot degvielas 
izdevumus 2322 un 

ēdināšanas izdevumus 2363 

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000 

21961 1285 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 368 0 

5233 Bibliotēku krājumi 9261 0 

 kopā 207648 43106 

 Audzēkņu skaits 01.09.2016. 281 32 

 Izmaksas uz vienu audzēkni 

gadā EUR 

738.96 1347.06 

 Izmaksas uz vienu audzēkni 
mēnesī EUR 

61.58 112.26 

 Valsts budžeta līdzekļi   

 Mērķdotācija pamata un 

vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba 

samaksai, VSAOI  

353140 0 

 Dotācija 1.un 2.klašu skolēnu 
ēdināšanai 

19226 0 

 Dotācija mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei 

5465 0 
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Nr.163 

Protokola Nr.9, 10.p. 
 

Par  transporta izmaksu segšanu [..] 

 

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA 
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Nr.164 

Protokola Nr.9, 11.p. 

Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā 

Sakarā ar iesniegtajiem pieteikumiem par apbalvojumu piešķiršanu sakarā ar Latvijas Republikas 

98.gadadienu, saskaņā ar 2014.gada 29.maija noteikumu Nr.6 „Par Jaunpils novada domes 

apbalvojumiem” 25.un 26.punktu, NOLEMJ: 

1. Valsts svētku pasākumā apbalvot:  

 

 

  Apbalvojuma kandidāts Ierosinātājs 

Viesturs Krilovs AS „Jaunpils pienotava” un tās 

kolektīvs 

Inese Cine Mārīte Ķergalve un citi Jaunpils 

novada iedzīvotāji 

Gatis Kaķis AS Kurzemes CMAS, tās 

darbinieki 

Silvija Lāce Pensionāru biedrība „Jaunpils” 

Zane Sapnova Jaunpils baznīcas atbalsta 

biedrība 

Kārlis Šteins Pensionāru biedrība „Jaunpils” 

Artūrs Zaremba Sporta klubs „Jaunpils” 

Aivars Miķelsons P/A „Jaunpils” 

Sandra Zariņa SIA „Jaunpils pils” 

Oļegs Metla Arita Mazberga un citi Jaunpils 

novada iedzīvotāji 

Monika Sīrica Biedrība „Vīgriezes” 

Ilga Kantika Biedrība „Vīgriezes” 

Liene Balode Jaunpils pasta nodaļas 2.iecirknis 

Normunds Holšteins SIA „Līvas Grupa” 



 

2. Naudas balvas izmaksāt, saskaņā ar noteikumiem Nr.6 „Par Jaunpils novada domes 

apbalvojumiem”;  

3. Apbalvotajiem izmaksāt naudas balvas EUR 1060, 00 (pēc nodokļa nomaksas) apmērā; 

4. Par godu LR proklamēšanas 98.gadadienai, apbalvošanas pasākumu rīkot šā gada 17.novembrī; 

5. P/A „Jaunpils” kultūras nodaļas vadītāju Silvu Nordenu apstiprināt par atbildīgo personu, 

pasākuma organizēšanā. 
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Protokola Nr.9, 12.p. 
 

Par „Dzirnavu ēkas pārbūve tūrisma piedāvājuma paplašināšanai Jaunpils 

novadā” 
 

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.Iesniegt projekta pieteikumu „Dzirnavu ēkas pārbūve tūrisma piedāvājuma paplašināšanai 

Jaunpils novadā” aktivitātē - "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" 2.Rīcība “Atbalsts 

uzņēmējdarbībai tūrisma jomā” kā kopprojektu ar SIA “Jaunpils pils”,  

Projekta aktivitātes ir: 

1. Tehniskā projekta izstrāde; 

2. Dzirnavu ēkas pārbūve; 

 

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas EUR 250 000, projekta attiecināmās izmaksas – EUR 100 

000, publiskais finansējums EUR 80 000. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 20% , t.i. EUR  20 000 kā arī segt projekta 

neattiecināmās izmaksas, ietverot PVN, kas sastāda EUR 170 000. Projekta finansēšanai tiks ņemts 

aizdevums Valsts Kasē EUR 250 000   2017.gadā, atmaksāt aizdevumu paredzēts sākt 2019.gadā; 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte. 
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Protokola Nr.9, 13.p. 
 

Par „Publiskās infrastruktūras uzlabošanu Jaunpils ciema centra teritorijā” 

 

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.Iesniegt projekta pieteikumu „Publiskās infrastruktūras uzlabošana Jaunpils ciema 

centra teritorijā” aktivitātē - ""Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas""   3.Rīcībā “Atbalsts publiskās 

infrastruktūras uzlabošanai”,  

Projekta aktivitātes ir: 

1. Tehniskā un apzaļumošanas projekta izstrāde teritorijas ”Pasta dīķis” pārbūvei. 

2. Meliorācijas un teritorijas apzaļumošanas darbu veikšana. 

3. Gājēju celiņu tīkla un apgaismojuma izveide.  

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas EUR 93 000, projekta attiecināmās izmaksas – EUR 

25 000, publiskais finansējums EUR 22 500. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% , t.i. EUR 2500 kā arī segt neattiecināmās 

izmaksas, ietverot PVN, kas sastāda EUR 70 500. Projekta finansēšanai tiks ņemts aizdevums Valsts Kasē 

EUR  93 000   2017.gadā, atmaksāt aizdevumu paredzēts sākt 2019.gadā. 

3. Pār lēmuma izpildi atbildīgā Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte. 
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Nr.167 

Protokola Nr.9, 14.p. 
 

Par „Podiņu krāsns restaurāciju Jaunpils pils muzeja telpās un iekļaušanu 

ekspozīcijā” 

 

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.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. Esošās krāsns demontāža. 

2. Podiņu iegāde – autentisku oriģinālajiem. 

3. Krāsns restaurācija. 

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas EUR 18 150, projekta attiecināmās izmaksas – EUR 

15 000, publiskais finansējums EUR 13 500. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% , t.i. EUR 1500 kā arī segt neattiecināmās 

izmaksas - PVN, kas sastāda EUR 3150. Projekta finansēšanai tiks ņemts aizdevums Valsts Kasē EUR  18 

150   2017.gadā, atmaksāt aizdevumu paredzēts sākt 2019.gadā. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte. 
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Nr.168 

Protokola Nr.9, 15.p. 
 

 

Par „Jaunpils pils muzeja ekspozīcijas „Jaunpils muižas, muižiņas” 
modernizāciju un nodrošināšanu” 

 

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.Iesniegt projekta pieteikumu „JAUNPILS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS “JAUNPILS MUIŽAS, MUIŽIŅAS” 

MODERNIZĀCIJA UN PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA” aktivitātē - "Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas"   5.Rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” 

Plānotās aktivitātes: 

1. Omnitapss programmatūras iegāde un testēšana 

2. Grafiskā dizaina izstrāde. 

3. 42 collu skārienjūtīgā ekrāna iegāde un uzstādīšana. 

4. Prezentācijas izstrāde un tulkošana uz krievu, lietuviešu, angļu un vācu valodām. 

 

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas EUR 10 400, projekta attiecināmās izmaksas – EUR 9400, 

publiskais finansējums EUR 8460. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% , t.i. EUR 1040 kā arī segt neattiecināmās 

izmaksas, ieskaitot PVN, kas sastāda EUR 2640. Projekta finansēšanai tiks izlietoti Jaunpils novada domes 

budžeta līdzekļi.  

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

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 27.oktobrī 
Nr.169 

Protokola Nr.9, 16.p. 
 

Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta „Ielu apgaismojuma izbūve Jaunpils 

novada Viesatu pagasta, Viesatu ciemā” īstenošanai 

 
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 
2016.gadā Jaunpils novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības noteikto prioritāro 

investīciju projektu īstenošanai EUR 30 314,09      (trīsdesmit tūkstoši trīs simti četrpadsmit 
euro 09 centi) apmērā uz 10 (desmit) gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi 

būvprojekta „Ielu apgaismojuma izbūve Jaunpils novada Viesatu pagasta, Viesatu ciemā” 

īstenošanai” īstenošanai. 
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada domes budžetu. 
4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2017.gada oktobri. 

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. Pār lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors Pēteris Baranovskis. 
 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 27.oktobrī 
Nr.170 

Protokola Nr.9, 17.p. 
 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr.17/2016  „Par grozījumiem Saistošajos 

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

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

daļu, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saistošos Nr.17/2016 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

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

aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai.  

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

atbildīga sekretāre D.Ellere 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 2 lpp. 

 

Priekšsēdētāja L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
2016.gada 27.oktobrī 

sēdes Nr.9  lēmumu Nr. 170 
 

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

BUDŽETU 2016.GADAM”” 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 27.oktobrī 

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu  

un likumu „Par pašvaldību budžetiem”16.panta pirmo daļu. 

Lēmumprojekts 

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

2016.gadam”” 

 

2016. gada 28.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils pašvaldības budžeta noteikumi 

2016.gadam” izdarīt šādus grozījumus: 

Pamatbudžets 

1. Palielināt ieņēmumus: 

 

01.100 Vispārējie valdības dienesti ( Novada dome ) 

 

18.6.2.0. 

 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim 

 

0101 

 

EUR 134 363 

 

Skolotāju algām 2016.gada 

septembrim - decembrim 

 

 

 

 

 



 

2. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība- skolotāju algas 

 

1119 

 

Pārējo darbinieku mēnešalga 

 

0302 

 

EUR 108 717 

Skolotāju algas 2016.gada 

septembris - decembris 

 

1210 

 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 

0302 

 

EUR 25 646 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas skolotāju algām 

2016.gada septembris - 

decembris 

 

 

 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 


