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SĒDES PROTOKOLS 

Jaunpils novadā  

 

2017.gada  29. jūnijā                                                                        Nr.7                                                           

 

SĒDE SASAUKTA: 2017.gada  29. jūnijā   plkst. 09.00 

SĒDI SĀK: 2017.gada  29. jūnijā plkst. 09.00 

SĒDI VADA    Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 

SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Velga Pavlovska, Raivo Altenburgs, Jānis Krūmiņš, Raivis Pranis, Andris Fridrihsons, Līga 

Bierande, Arvis Rasa 

darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja Elīna Stūre, 

juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, jurista palīgs Dzidra 

Krastiņa, nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava, kancelejas nodaļas vadītāja Ita Lapsa, Viesatu 

pagasta pārvaldes vadītāja Vita Petrova 

žurnāliste Baiba Reinsone 

nepiedalās: Dace Adiņa /personīgu iemeslu deļ/ 
SĒDI PROTOKOLĒ: Dita Ellere 

1. Izpilddirektora informācija 

2. Par izmaiņām komisiju sastāvā 
3. Par Vēlēšanu komisiju 

4. Par nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā pirmās 
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 

5. Par nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā pirmās 
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 

6. Par nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rauši” 

8. Informācija par Jaunpils novada domes dzīvokļiem uz 31.12.2016. 
9. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana 

tūrisma attīstībai” īstenošanai Jaunpils novadā 

10. Saistošie noteikumi Nr.7/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

L.Gintere ierosina darba kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem:  
Papildus jautājumi 

11. Par Jaunpils novada domes publisko pārskatu 2016.gadam 
12. Par Jaunpils novada domes līdzfinansējumu projektam “Vesels Jaunpils novadā” 

13. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 
A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt darba kartību:  
1. Izpilddirektora informācija 

2. Par izmaiņām komisiju sastāvā 

3. Par Vēlēšanu komisiju 
4. Par nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā pirmās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 

 



 

5. Par nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā pirmās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 
6. Par nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rauši” 

8. Informācija par Jaunpils novada domes dzīvokļiem uz 31.12.2016. 

9. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana 
tūrisma attīstībai” īstenošanai Jaunpils novadā 

10. Saistošie noteikumi Nr.7/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

11. Par Jaunpils novada domes publisko pārskatu 2016.gadam 

12. Par Jaunpils novada domes līdzfinansējumu projektam “Vesels Jaunpils novadā” 
13. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 

 

1. Izpilddirektora Informācija 

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm jūnijā 

Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 

1.  Mēnesis sākās ar Vēlēšanām.  

2. Turpinām grants ceļu greiderēšanu un velēnu nostumšanu gar ceļa malām, veidojam profilu lai ir 

kur notecēt nokrišņu ūdenim. Rudenī pēc lauku novākšanas izlīdzināsim un veidosim ievalkus kur 

varēs, kā arī dažos posmos būs jāparok un jātīra grāvji.  

3. Esam iepirkuši jaunu vieglo automašīnu un mazlietotu autobusu. Ir iepirkts arī asfalta ceļu 

bedrīšu un virsmas apstrādes darbu veicējs. Tas būs uzņēmums Strabag. 

4. Ir notikusi viena izsole un atsavināts zemes gabals ar nosaukumu Sadzīves atkritumu izgāztuve 

Sviļi. Atlikušajiem diviem notiks atkārtota izsole, kā arī tiek gatavota izsole vecākajai a/m Škoda.  

2. Par izmaiņām komisiju sastāvā 

 Ziņo L.Gintere 

Jautājums izskatīts 21.06.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.79 “Par izmaiņām komisiju sastāvā” projektu. 

[..] 

3. Par Vēlēšanu komisiju 

Ziņo L.Gintere 

Jautājums izskatīts 21.06.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.80 “Par Vēlēšanu komisiju” projektu. 

[..] 
4. Par nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā pirmās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 

Ziņo Dz.Krastiņa 

Jautājums izskatīts 21.06.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.81 “ Par nekustamā īpašuma “Aizkalna lauks”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” projektu. 

[..] 

5. Par nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 

Ziņo Dz.Krastiņa 

Jautājums izskatīts 21.06.2017. Finanšu komitejas sēdē. 



 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.82 “Par nekustamā īpašumu “Jurģu ambulance”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” projektu. 

[..] 

6. Par nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 21.06.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.83 “Par nekustamā īpašuma “Sadzīves atkritumu izgāztuve “Sviļi” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu” projektu. 

[..] 
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rauši” 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 21.06.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.84 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Rauši” projektu. 
8. Informācija par Jaunpils novada domes dzīvokļiem uz 31.12.2016. 

Ziņo Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 21.06.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.85 “Informācija par Jaunpils novada domes dzīvokļiem uz 31.12.2017” projektu.  

[..] 

 
9. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana 

tūrisma attīstībai īstenošanai Jaunpils novadā 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts 21.06.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.86 “Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Industriālā mantojuma 

atdzīvināšana tūrisma attīstībai un īstenošanai Jaunpils novadā” projektu. 

[..] 

10. Saistošie noteikumi Nr.7/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

Ziņo E.Stūre 
Jautājums izskatīts 21.06.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.87 “Saistošie noteikumi Nr.7/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 

“Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” projektu. 

[..] 

11. Par Jaunpils novada domes publisko pārskatu 2016.gadam 
Ziņo V.Zīverte 
Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 



 

Apstiprināt lēmuma Nr.88 “Par Jaunpils novada domes publisko pārskatu 2016.gadam” projektu. 

[..] 
12. Par Jaunpils novada domes līdzfinansējumu projektam “Vesels Jaunpils novadā” 

Ziņo V.Zīverte 
Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.89 “Par Jaunpils novada domes priekšfinansējumu projektam “Vesels Jaunpils 

novadā” projektu. 
[..] 

13.Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 

Ziņo R.Altenburgs 

Atkāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, J.Krūmiņš), pret nav ,atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.90“Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei” projektu.  

 L.Gintere informē, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

 

Sēdi beidz 9.30. 

 

Sēdi vadīja      L.Gintere 

 

Sēdi protokolēja      D.Ellere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 29. jūnijā 

Nr.79 

Protokola Nr.7, 2.p. 

Par izmaiņām komisiju sastāvā 

  

Sakarā ar deputātu sastāva maiņu, saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām’’ 61.pantu, kurš nosaka, ka  
atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no 

domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas,  

NOLEMJ: 
Jaunpils novada domes komisijās izdarīt šādas izmaiņas: 

1. Apstiprināt  šādas Jaunpils novada domes komisijas: 
1.1. Administratīvā komisija  6 locekļu sastāvā: Ligita Gintere, Dace Adiņa, Raivo 

Altenburgs, Velga Pavlovska, Ēriks Strautiņš, Līga  Bierande. 

1.2. Administratīvo aktu strīdus komisija 3 locekļu sastāvā: Ligita Gintere, Dace Adiņa, 
Pēteris Baranovskis 

1.3. Iepirkumu komisija  6 locekļu sastāvā : Pēteris Baranovskis, Zinta Mielava, Guntis 
Jubiņš, Andis Pušņakovs, Arvis Rasa, Ēriks Strautiņš. 

1.4. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisija  5 locekļu sastāvā: Ligita Gintere, 

Pēteris Baranovskis, Zinta Mielava, Elīna Stūre, Arvis Rasa. 
1.5. Nekustamo īpašumu izsoles komisija 5 locekļu sastāvā: Ligita Gintere, Pēteris 

Baranovskis, Zinta Mielava, Elīna Stūre, Arvis Rasa. 
1.6. Dzīvokļu komisija 5 locekļu sastāvā: Ligita Gintere, Pēteris Baranovskis, Zinta 

Mielava, Guntis Jubiņš, Ēriks Strautiņš. 
1.7. Dzīvokļu privatizācijas  komisija 5 locekļu sastāvā: Pēteris Baranovskis, Zinta 

Mielava, Raivo Altenburgs, Jānis Krūmiņš, Ēriks Strautiņš. 

1.8. Lauksaimniecības zemju darījumu komisija 6 locekļu sastāvā: Zinta Mielava, 
Pēteris Baranovskis, Dzidra Krastiņa, Raivo Altenburgs, Arvis Rasa, Raivis Pranis. 

1.9. Medību koordinācijas komisija 7 locekļu sastāvā:  Pēteris Baranovskis, Mednieku 
apvienības pārstāvis ( A.Birģelis), LAD pārstāvis ( U.Kalps), VMD pārstāvis  

(I.Šneiders), PVD pārstāvis ( S.Eisaka), Mežu īpašnieku apvienības pārstāvis ( 

S.Upenieks), Lauksaimnieku apvienības pārstāvis.  
2. Apstiprināt Būvvaldi   6 locekļu sastāvā: Edmunds Samušenoks, Pēteris Baranovskis, Vija 

Zīverte, Guntis Jubiņš, Zinta Mielava, Ēriks Strautiņš. 
 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 29. jūnijā 

Nr.80 

Protokola Nr.7,3.p  

Par Vēlēšanu komisiju 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 25.punkts paredz, ka tikai dome var pieņemt Centrālās 

vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā lēmumus, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas  nobalsošanas 
organizēšanu. 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmā 
daļa nosaka, ka: 

- Saeimas vēlēšanu, Eiropas parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek 

izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7 – 15 locekļu sastāvā. 

Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome; 
Minētā likuma 2. panta pirmā daļa nosaka, ka Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību 

institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku un komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad 
jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju; 

Savukārt, minētā likuma 5.panta pirmā daļa noteic, ka Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu 

komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes 
ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas; 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem normatīvajiem dokumentiem, NOLEMJ: 
1. Izveidot Jaunpils  novada Vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.  

           2.  Noteikt, ka Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma noteiktajā kārtībā var pieteikt līdz 2017.gada 18. augustam.   

            3. Paziņojumu par Jaunpils novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu 

izlikt pie Domes un Viesatu pagasta pārvaldes ēkām. 
 

Pielikumā : Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu veidlapa  
 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  



 

PIELIKUMS  

NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS 

Vārds (vārdi) 

 

Uzvārds (uzvārdi) 

 

Personas kods 

            
 

Izglītība 

 

Latviešu valodas prasme 

dzimtā 

Dzīvesvietas adrese 

 

Tālruņa numuri 

Darba:................................................ 

Mājas:................................................. 

Mobilais:. 

Darbavieta un profesija (nodarbošanās) E-pasta adrese 

 

 

Datorprasme 

Microsoft WORD           Microsoft EXCEL         Microsoft ACCESS      Interneta lietošana           

 E-pasta lietošana  

 

Ziņas par piedalīšanos vēlēšanu un tautas nobalsošanas gatavošanā un rīkošanā agrāk 

(skaits) 

Priekšsēdētājs                         Sekretārs                                Komisijas loceklis                            

 Līgumdarbinieks  

 

Uz kuru amatu kandidē         Jaunpils novada vēlēšanu komisijas loceklis         

 

Iesniedzēji 

     Reģistrēta politiskā partija/apvienība:______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                               (nosaukums, kontaktpersona – vārds, uzvārds, tālr.) 

     Jaunpils novada domes deputāts___________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (paraksts, paraksta 

atšifrējums) 

     Vēlētāju grupa: 

Nr. Vārds, uzvārds Personas kods Adrese Paraksts 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     
 

Novada vēlēšanu  komisijas locekļa kandidāta paziņojums 

Es,_____________________________, paziņoju, ka: 

                          (vārds, uzvārds) 

1) atbilstu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisijas likuma 6. panta prasībām; 

2) esmu iepazinies(-usies) ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumu un Republikas pilsētu un novadu 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un piekrītu savas kandidatūras pieteikšanai, kā arī savu personas datu 

apstrādei; 

3) ja tikšu ievēlēts, novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumus pildīšu, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas 

instrukcijas, lēmumus un rīkojumus; 

4) ja tikšu ievēlēts, apņemos nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam. 

 

 

2017.gada ___.____________                                     Paraksts_________________ 
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Nr.81 

Protokola Nr.7,4.p  

 

Par nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā pirmās izsoles 
atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Jaunpils novada dome 2017.gada 30.marta sēdē Nr.3 pieņēma lēmumu Nr.37 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks” atsavināšanu” pielietojot pārdošanas veidu – atklāta mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.  

Nekustamais īpašums „Aizkalna lauks”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 
90560080099, sastāv zemes gabala ar kopējo platību 10,65 ha, tas nav apbūvēts, visa platība ir 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, uz Jaunpils novada domes vārda ierakstīts Zemesgrāmatā 24.10.2007. 

Nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā nosacītā cena noteikta EUR 
120 000,00 (Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 27.04.2017. sēdes Nr. 1 lēmums Nr.1).  

Nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks” izsoles noteikumi apstiprināti ar 10.05.2017. Izsoles komisijas 
sēdes Nr. 3 lēmumu Nr.1.  

Noteiktajā termiņā neviens izsoles dalībnieks nebija pieteicies. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja 
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar 

augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles 
sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 
17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta pirmās daļas 1.punktu un 

nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 7.1.3. 

apakšpunktu, 
 NOLEMJ:  

1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 
pirmo izsoli. 

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Aizkalna lauks”, 

Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 90560080099,  pazeminot izsoles sākumcenu par 20 
procentiem. 

3. Uzdot Izsoles komisijai organizēt otro izsoli. 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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Nr.82 

Protokola Nr.7,5.p  

 

Par nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā pirmās 
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Jaunpils novada dome 2017.gada 30.marta sēdē Nr.3 pieņēma lēmumu Nr.35 „Par pašvaldības nekustamā 

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

Nekustamais īpašums „Jurģu ambulance” sastāv no zemes 0,3955 ha un uz tās esošās būves, būve 
ir reģistrēta Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā kā būve ar 

nenoskaidrotu piederību, tā nav ierakstīta zemesgrāmatā. 

Ēkā līdz 2016.gada beigām atradās feldšerpunkts. Zeme „Jurģu ambulance”, zemes kadastra 
apzīmējums 90560060137, platība 0,3955 ha, ir pašvaldības īpašums.  

Nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā nosacītā cena noteikta 
EUR 8 000,00 (Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 27.04.2017. sēdes Nr. 1 lēmums Nr.3).  

Nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance” izsoles noteikumi apstiprināti ar 10.05.2017. Izsoles 

komisijas sēdes lēmumu Nr.3.  
Noteiktajā termiņā neviens izsoles dalībnieks nebija pieteicies. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja 
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar 

augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles 
sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta pirmās daļas 1.punktu un 
nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 7. punkta 

7.1.3. apakšpunktu, 
 NOLEMJ:  

1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, pirmo 

izsoli. 
2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Jurģu ambulance”, 

Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 90560080099, pazeminot izsoles sākumcenu par 20 
procentiem. 

3. Uzdot Izsoles komisijai organizēt otro izsoli. 
 

 

Priekšsēdētaja         L.Gintere   
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Nr.83 

Protokola Nr.7,6.p  

 

Par nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

 
2017. gada 30. marta sēdē Nr.3 Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 36 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” atsavināšanu”, pielietojot pārdošanas veidu – 
atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Nekustamais īpašums „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi””, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
9056 003 0056, kopējā platība 1,085 ha. Zeme ir rekultivēta sauso sadzīves atkritumu izgāztuve. 

Nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi””, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 

nosacītā cena noteikta EUR 3 600,00 ( Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 27.04.2017. sēdes Nr.1 
lēmums Nr. 2)  

Nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” izsoles noteikumi apstiprināti ar 
10.05.2017. Izsoles komisijas sēdes lēmumu Nr. 2.  

Saskaņā ar 12.06.2017. nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu iegādājās SIA 

„Īves Grupa”, reģ. Nr. 43603026191, juridiskā adrese „Levestes Īves”, Leveste, Jaunpils pagasts, Jaunpils 
novads. Nosolītā cena –EUR 7 600,00. 

Visa pirkuma maksa EUR 7 240,00 atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksāta Jaunpils novada 
domes norēķinu kontā 2017. gada 14.jūnijā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un „Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma” 34. un 36.pantu un nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve 

„Sviļi””, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 8. punktu, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” 2017. gada 12. jūnija izsoles 
rezultātus (komisijas lēmuma izraksts pielikumā).  

2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Īves Grupa”, reģ. Nr. 43603026191, juridiskā adrese „Levestes Īves”, 
Leveste, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, par nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi””, 

Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 003 0056, pārdošanu.  

3. Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu.  

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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Nr.84 

Protokola Nr.7,7.p  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rauši” 

 
2017.gada 30.martā Jaunpils novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.31 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rauši” zemes vienības sadalei”. 

Jaunpils novada Dome 2017.gada 24.maijā saņēma sertificētas mērniecības firmas SIA „Metrum”  

Tukuma biroja iesniegumu, reģistrācijas nr.3-8/475, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna 
nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumam pievienots zemes ierīcības 

projekta viens eksemplārs elektroniskā formātā. 
Izskatot zemes ierīcības projektu, Dome konstatēja : 

 Zemes ierīcības projektu izgatavojusi sertificēta juridiska persona SIA „Metrum”, 

sert.Nr.AA000000081, derīgs līdz 26.01.2021., Zemes ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada būvvaldē 
03.05.2017., izpildīti visi Jaunpils novada Domes apstiprinātie projektēšanas nosacījumi. 

Saskaņā ar minēto iesniegumu, 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505. „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 14.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.un 20.pantu, Zemesgrāmatu 

likuma 36.pantu, 30.01.2013. Jaunpils novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3 

punktu, LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu Nolemj : 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rauši”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 90560060074 zemes vienības sadales projektu. Zemes gabals 15,67 ha platībā 
tiek sadalīts divos zemes gabalos :  

    1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 10,87 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Ceplis”, 

Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, piešķirt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 

90560060208 un jaunu īpašuma kadastra numuru, NĪVKIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir 
viena zemes vienība (Nr.2). Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 

1.2 Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 4,8 ha platībā saglabāt esošo īpašuma nosaukumu „Rauši”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 90560060207, noteikt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. 

Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 
2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus abām 

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

precizētas. 
 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Nr.85 
Protokola Nr.7,9.p  

Informācija par Jaunpils novada domes dzīvokļiem uz 31.12.2016. 

 

Pamatojoties uz   SIA “Revidents un grāmatvedis ”, reģ. Nr.  40003402878, ieteikumu , saskaņā 
ar MK noteikumu Nr. 1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, dome NOLEMJ: 

                Apstiprināt informāciju par Jaunpils novada domes  dzīvokļiem un tiem piekrītošās zemes 

platībām.  
 

Pielikumā: Jaunpils novada pašvaldības  iekļauto daudzdzīvokļu māju  un tām piekrītošo zemes īpašumu 
kopsavilkums 2016.gadam uz 2 lapām. 
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Nr.86 

Protokola Nr.7,8.p  

 

Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma 
attīstībai īstenošanai Jaunpils novadā 

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. 

Jaunpils novada dome, iesaistoties kā partneris projektā “Industriālā mantojuma atdzīvināšana 
tūrisma attīstība” Interreg Latvijas -Igaunijas programmā ar aktivitātēm Dzirnavu iekārtu atjaunošanā 

un iekļaušanā tūrisma piedāvājuma paplašināšanā ir guvusi finansiālu atbalstu EUR 30 000, no kā 85% 

sedz ERAF, 5% - Latvijas valsts un 10% - pašvaldība.  
Ņemot vērā projekta administrēšanas nosacījumus, ka projekta īstenošanu priekšfinansē projekta 

dalībnieks, finanses saņem pēc atskaišu apstiprināšanas un projekta īstenošanas kopējās izmaksas vēl 
precīzi nav zināmas, jo sadaļā iekārtu remonti, aprīkojuma iegāde un meistara konsultants vēl nav veiktas 

iepirkumu procedūras. Ir iekavējusies arī projekta dokumentācijas kārtošanas, taču lai varētu veikt savlaicīgi 
būvkonstrukciju saglabāšanas darbus un iegādātos interaktīvo stendu, kam jau ir veiktas aptaujas 

procedūras un summas ir zināmas, kopā EUR 18596.00 ir lietderīgi ņemt aizdevumu, lai starpstāvu 

pārsegumu nostiprināšanas darbi var tikt izdarīti šogad būvniecībai labvēlīgā laikā. Par summas daļu, kas 
vēl nav skaidra, lemt pēc iepirkumu veikšanas.  

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā 

Jaunpils novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības ERAF projekta īstenošanai 

nepieciešamo  EUR 31596,00 (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit seši euro 00 centi) 
apmērā uz 10 (desmit) gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi projekta “Industriālā 

mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” realizācijai. 
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada domes budžetu. 
4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2019.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 

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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Nr.87 

Protokola Nr.7,9.p  

Saistošie noteikumi Nr.7/2017 “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. 
Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.7/2017 „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. 

 
Pielikumā Saistošie noteikumi uz 1 lapas 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2017 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 

2017.gada 29.jūnijā 

sēdes Nr.7 lēmumu Nr.87 

”PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1 „PAR JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETU 2017.GADAM”” 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā      
2017. gada 29.jūnijā 

 
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 ieņēmumus: 
 

04.500 Autotransporta nodaļa 

 

F40.32.22.10 

Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa 

aizņēmumi euro 

 

0119 

 

EUR 

39930 

 

Mikroautobuss Volkswagen 

Multivan   

 

      2. Palielināt izdevumus: 

04.500 Autotransporta nodaļa 

  5231 Transportlīdzekļi 
 

0119 

 

EUR 

39930 

 

Mikroautobuss Volkswagen 

Multivan   

 
    3. Palielināt ieņēmumus: 

 

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas   

 

13.2.1.0. 

Ieņēmumi no zemes īpašuma 

pārdošanas 

 

0101 

 

EUR 7600 

 

par NĪ sadzīves atkritumu 

izgāztuve "Sviļi" 

    

 4. Veikt grozījumus: 

Palielināt naudas līdzekļu atlikumu uz 

31.12.2016. par 

EUR 7600 

 
Naudas līdzekļu atlikums pēc grozījumiem ir EUR 7611 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 29. jūnijā 

Nr.88 

Protokola Nr.7,10.p  

 

Par Jaunpils novada domes publisko pārskatu 2016.gadam 

Saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” 72. pantu, kurš paredz , ka pašvaldībai jānodrošina publiskā 

pārskata sagatavošana un ziņojuma publicēšanu,            

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Jaunpils novada Domes 2016. gada publisko pārskatu. 

2. Laikrakstā “Jaunpils Vēstis” publicēt ziņojumu par Jaunpils novada Domes 2016. gada publiskā  
pārskata publicēšanu un pieejamību. 

3. Nodrošināt publiskā pārskata pieejamību novada Domē .  

4. Nodrošināt publiskā pārskata pieejamību Jaunpils novada Domes mājas lapā www.jaunpils.lv un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā  www.varam.gov.lv elektroniskā 

veidā. 
   5. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte. 
  

http://www.jaunpils.lv/
http://www.varam.gov.lv/
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Nr.89 

Protokola Nr.7,11.p  

 
Par Jaunpils novada domes priekšfinansējumu projektam “Vesels Jaunpils novadā” 

 
Pamatojoties uz  MK 2016.gada 17.maija noteikumiem Nr.310 Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem, jo īpaši  

nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma 

"Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi Jaunpils novada 

dome ir iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta pieteikumu “Vesels Jaunpils novadā” un 

CFLA ir apstiprinājusi finansējuma piešķiršanu, paredzot projekta izmaksas laika posmā 2017.- 2019.gads 

EUR 30 659. MK noteikumi Nr. 310 nosaka pašvaldības priekšfinansējuma daļu 10% apjomā no projekta 

kopējām izmaksām. 

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Priekšfinansēt  projektu “Vesels Jaunpils novadā” 10% apjomā no projekta izmaksām, t.i. EUR 3065.90 
laika posmā no 2017.līdz 2019.gadam, paredzot līdzfinansējumu 2017.gadā – EUR 1000, 2018.gadā – 

EUR 1000, 2019.gadā – EUR 1065.90  

2. Priekšfinansējumu paredzēt no Jaunpils novada domes Attīstības nodaļas budžeta līdzekļiem;   
3. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte. 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.90 

Protokola Nr.7,12.p  

 

Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 

 

Pamatojoties uz L.Ginteres iesniegumu reģ. Nr. 3-7/362, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām 

piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kura ilgums ir četras nedēļas, neskaitot svētkus dienas, 

13,02.2013. Nolikuma Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieka atlīdzību” 

16.puntu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam Dome piešķir un apmaksā ikgadēju atvaļinājumu, kura 

ilgums, neskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas un papildatvaļinājumu 10 (desmit) darba 

dienas, par darbu komitejās, komisijās un deputātu pienākumu pildīšanu un 17.punktu, kas nosaka kārtību 

par atvaļinājuma pabalsta izmaksu, NOLEMJ: 

1. Piešķirt Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

14 darba dienas no 2017.gada 1.augusta līdz 18.augustam par nostrādāto laika periodu no 2016.gada 

1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam.  

2. Domes priekšsēdētājai L.Ginterei izmaksāt 50% no pienākošā atvaļinājuma pabalsta.  

 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 


