
 
JAUNPILS NOVADA DOME 

 

  SĒDES  PROTOKOLS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
 

2017. gada  30.martā                                                                      Nr.  3 
  

 
SĒDE SASAUKTA: 2017. gada  30.martā plkst. 9.00 

SĒDI SĀK: 2017. gada  30.martā plkst. 9.00 
SĒDI VADA    Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 

SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Raivo Altenburgs, Velga Pavlovska, Dace Adiņa, Guntis Nikolajevs, Kaspars Leimanis, Ēriks 
Strautiņš 

darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja Elīna Stūre, 
juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba Rasa, 

Kancelejas nodaļas vadītāja Ita Lapsa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava, Attīstības 

nodaļas vadītāja Vija Zīverte, jurista palīgs Dzidra Krastiņa, Autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš, 
Bāriņtiesas vadītāja Aija Labsvārde, Viesatu pagasta pārvaldes vadītāja Vita Petrova, PA “Jaunpils”direktore 

Kristīne Liepiņa 
citi: NTZ žurnāliste Liene Trēde, SIA “Tukuma slimnīca” direktore Dzintra Rapkeviča, SIA “Tukuma 

slimnīca” galvenā grāmatvede Gunta Seidare 

Nepiedalās: Jānis Krūmiņš/personīgu iemeslu dēļ/, Raivis Pranis /perosnīgu iemeslu dēļ/. 
SĒDI PROTOKOLĒ: Dita Ellere 

DARBA KĀRTĪBĀ 
1. Izpilddirektora informācija 

2. Par SIA “Jaunpils pils” valdes locekļa  atkārtotu ievēlēšanu 
3. Par SIA “Tukuma slimnīca” gada pārskatu 2016.gadam 

4. Par noteikumiem Nr.8/2017 “Jaunpils novada domes medību tiesību nomas 

piešķiršanas noteikumi” 
5. Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes ”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā 

trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu 
6. Par Nolikumu Nr.9/2017. “Par grozījumiem Nolikumā Nr.13/2016 “Par Jaunpils 

novada domes Kancelejas nolikums” 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Rauši”zemes vienības 
8. Par adrešu precizēšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Skāmesti” zemes vienības  
sadalei 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna 
Krūmiņi” 

11. Par īpašuma „Jurģu ambulance” nodošanu atsavināšanai 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”   
atsavināšanu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks”   atsavināšanu  
14. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma „Lemeši” divu zemes vienību  

sadalei 

15. Par  detālplānojuma zemes gabalam “Aizkalna lauks” (kadastra Nr.90560300009) 
atcelšanu  

16. Par Jaunpils draudzes organizētā koncerta “Zelta baroks” atbalstīšanu 
17. Par jaunas automašīnas iegādi un pašvaldības autotransporta pārstrukturizāciju 

18. Par jauniešu iniciatīvu konkursa nolikumu apstiprināšanu 
19. Par Zitas Krūmiņas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata 

20. Par komandējumu L.Ginterei 

Papildus jautājumi 

 
 



  

21. Par Jaunpils novada domes 2016. gada izslēgtajiem  pamatlīdzekļiem 

22. Par Jaunpils novada domes 2016. gada uzņemtajiem  pamatlīdzekļiem uzskaitē 

23. Saistošie noteikumi Nr.3/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

 
L.Gintere ierosina mainīt darba kārtību, kā pirmo skatīt jautājumu  Par SIA “Tukuma slimnīca ” gada 

pārskatu 2016. gadam. 

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

Mainīt domes sēdes darba kārtību: 
DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Par SIA “Tukuma slimnīca” gada pārskatu 2016.gadam 

2. Izpilddirektora informācija 
3. Par SIA “Jaunpils pils” valdes locekļa  atkārtotu ievēlēšanu 

4. Par noteikumiem Nr.8/2017 “Jaunpils novada domes medību tiesību nomas 
piešķiršanas noteikumi” 

5. Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes ”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā 
trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu 

6. Par Nolikumu Nr.9/2017. “Par grozījumiem Nolikumā Nr.13/2016 “Par Jaunpils 

novada domes Kancelejas nolikums” 
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Rauši”zemes vienības 

8. Par adrešu precizēšanu 
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Skāmesti” zemes vienības  

sadalei 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna 
Krūmiņi” 

11. Par īpašuma „Jurģu ambulance” nodošanu atsavināšanai 
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”   

atsavināšanu 
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks”   atsavināšanu  

14. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma „Lemeši” divu zemes vienību  

sadalei 
15. Par  detālplānojuma zemes gabalam “Aizkalna lauks” (kadastra Nr.90560300009) 

atcelšanu  
16. Par Jaunpils draudzes organizētā koncerta “Zelta baroks” atbalstīšanu 

17. Par jaunas automašīnas iegādi un pašvaldības autotransporta pārstrukturizāciju 

18. Par jauniešu iniciatīvu konkursa nolikumu apstiprināšanu 
19. Par Zitas Krūmiņas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata 

20. Par komandējumu L.Ginterei 
21. Par Jaunpils novada domes 2016. gada izslēgtajiem  pamatlīdzekļiem 

22. Par Jaunpils novada domes 2016. gada uzņemtajiem  pamatlīdzekļiem uzskaitē 

23. Saistošie noteikumi Nr.3/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

 

1.Par SIA “Tukuma slimnīca” gada pārskatu 2016.gadam 

Ziņo Dz.Rapkeviča 

Jautājums izskatīts 16.03.2017. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

R.Altenburgs, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.27 “Par SIA “Tukuma slimnīca”gada pārskatu 2016.gadam” projektu. 

 
[..] 

 

2. Izpilddirektora informācija 

P.Baranovskis 
Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm martā 

 
Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 

1.  Uzsākām projektēšanas darbus skolas sporta laukuma pārbūvei.  



  

2. Turpinās darbs grants ceļu pārbūves projektēšanā.  

3.  Notika iedzīvotāju sapulces ar Domes darbiniekiem visos novada ciemos. 

4. Pateicoties agrajam pavasarim esam apsekojuši pašvaldības grants ceļus un arī uzsākuši to 

līdzināšanu.     

5. Labiekārtošanas nodaļa darbojās zāģējot bīstamos kokus kapos un parkos. Malka tiek vesta pašu 

vajadzībām un sociālā dienesta vajadzībām. Tika pārvesta daļa kompostējamā materiāla un 

atbērtni. 

6. Ir izstrādāti un saskaņoti Ķimšu ūdenskrātuves apsaimniekošanas noteikumi. 

7. Notikušas vairākas darba grupu sanāksmes par Jaunpils ūdensdzirnavu kompleksa atjaunošanu. 

8. Ir notikusi ikgadējā Pašvaldības ceļu uzturēšanas dotācijas izlietojuma pārbaude.   

 
3. Par SIA “Jaunpils pils” valdes locekļa  atkārtotu ievēlēšanu 

Ziņo P.Baranoska, K.Liepiņa 
Jautājums izskatīts 16.03.2017. Finanšu komitejas sēdē. 
Debatēs K.Leimanis, Ē.Strautiņš. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

R.Altenburgs, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmumu Nr.26 “Par SIA “Jaunpils pils”valdes locekļa atkārtotu ievēlēšanu” projektu. 

 
[..] 

 
 

4.Par noteikumiem Nr.8/2017 “Jaunpils novada domes medību tiesību nomas 

piešķiršanas noteikumi” 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.28 “Par noteikumiem Nr.8/2017 “Jaunpils novada domes medību tiesību 

nomas piešķiršanas noteikumi” projektu. 

[..] 

5. Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes ”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils 

novadā trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 
 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.29 “Par nekustamā īpašuma “Zvaigzne”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils 
novadā trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu” projektu.  

 
[..] 

 
6. Par Nolikumu Nr.9/2017. “Par grozījumiem Nolikumā Nr.13/2016 “Par Jaunpils 

novada domes Kancelejas nolikums” 

Ziņo I.Lapsa 
Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

R.Altenburgs, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.30 “Par Nolikuma Nr.9/2017. “Par grozījumiem Nolikumā Nr.13/2016 “Par 

Jaunpils novada domes Kancelejas nolikums” projektu. 

 
[..] 

 

7.Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rauši” zemes vienības  sadalei 

Ziņo Z.Mielava 



  

Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 
 Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

R.Altenburgs, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.31 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Rauši”zemes 

vienības sadalei” projektu. 
 

[..] 

 

8.Par adrešu precizēšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.32 “Par adrešu precizēšanu” projektu. 
 

[..] 
 

9.Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Skāmesti” zemes vienības  

sadalei 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.33 “Par zemes ierīcības proejkta izstrādi nekustamā īpašuma “Skāmesti” 

zemes vienības sadalei” projektu. 

[..] 

10.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna Krūmiņi” 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

R.Altenburgs, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.34 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Kalna Krūmiņi”” projektu.  

 
[..] 

 

11.Par īpašuma „Jurģu ambulance” nodošanu atsavināšanai 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.35 “Par īpašuma “Jurģu ambulance”nodošanu atsavināšanai” projektu. 
 

[..]  
 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”   atsavināšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

R.Altenburgs, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.36 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sadzīves atkritumu izgāztuve “Sviļi” 

atsavināšanu” projektu. 

 
[..] 

13.Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks”   atsavināšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 



  

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, Ē.Strautiņš)1 balsi 

pret (K.Leimanis),1 balsi atturas (G.Nikolajevs) , NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.37 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aizkalnu lauks”atsavināšanu” 
projektu. 

 
[..] 

 

14.Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma „Lemeši” divu zemes vienību  

sadalei 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 16.03.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

   Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.38 “Par zemes ierīcības proejktu izstrādi nekustamā īpašuma “Lemeši”divu 
zemes vienību sadalei” projektu. 

 

[..] 

 

15.Par  detālplānojuma zemes gabalam “Aizkalna lauks” (kadastra Nr.90560300009) 

atcelšanu 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts 08.03.2017. Attīstības komitejas sēdē. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 39 “Par detālplānojuma zemes gabalam “Aizkalna lauks” (kadastra 
Nr.90560300009) atcelšanu” projektu. 

 

[..] 
 

16.  Par Jaunpils draudzes organizētā koncerta “Zelta baroks” atbalstīšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 16.03.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

R.Altenburgs, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.40 “Par Jaunpils draudzes organizētā koncerta “Zelta baroks”abalstīšanu” 

projektu. 
 

[..] 

 

17.Par jaunas automašīnas iegādi un pašvaldības autotransporta pārstrukturizāciju 

Ziņo A.Krūmiņš 
Jautājums izskatīts 16.03.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Debatēs Ē.Strautiņš. 

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

R.Altenburgs) pret nav,1 balsi atturas (Ē.Strautiņš), NOLEMJ: 
Apstirināt lēmuma Nr.41 “Par jaunas automašīnas iegādi un pašvaldības autotransporta 

pārstrukturizāciju” projektu.  
 

[..] 

18.Par jauniešu iniciatīvu konkursa nolikumu apstiprināšanu 

Ziņo B.Rasa 

Jautājums izskatīts 16.03.2017. Finanšu komitejas sēdē. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.42 “Par jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu” projektu. 

 
[..] 



  

 

19.Par Zitas Krūmiņas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata 

 Ziņo A.Labsvārde 
Jautājums izskatīts 16.03.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

R.Altenburgs, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.43 “Par Zitas Krūmiņas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata” projektu.  

 
[..] 

 
 

20.Par komandējumu L.Ginterei 

Ziņo D.Adiņa 
Jautājums izskatīts 16.03.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.44 “Par komandējumu L.Ginterei” projektu.  
 

[..] 
 

21.Par Jaunpils novada domes 2016. gada izslēgtajiem  pamatlīdzekļiem 

Ziņo E.Stūre 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

R.Altenburgs, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.45 “Par Jaunpils novada domes 2016.gada izslēgtajiem pamatlīdzekļiem” 

projektu.  

[..] 

22.Par Jaunpils novada domes 2016. gada uzņemtajiem  pamatlīdzekļiem uzskaitē 

Ziņo E.Stūre 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, G.Nikolajevs, 

R.Altenburgs, Ē.Strautiņš) pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.46 “Par Jaunpils novada domes 2016.gada uzņemtajiem pamatlīdzekļiem 

uzskaitē” projektu. 

 

[..] 

 

23.Saistošie noteikumi Nr.3/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

Ziņo E.Stūre 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.47 “Saistošie noteikumi Nr.3/2017 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos 

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

 

[..] 

 

L.Gintere informē, ka darba kārtības jautājumi izskatīti. 

 
Sēdi beidz 10.40 

 

Paraksti 

Sēdi vadīja       L.Gintere 

Sēdi protokolēja     D.Ellere 
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2017.gada 30.martā 
Nr.26 

Protokola Nr.3, 2.p. 

 

Par SIA “Jaunpils pils” valdes locekļa  atkārtotu ievēlēšanu 

 
2014. gada 27. martā (sēdes protokols Nr. 3, p.1) Jaunpils novada dome ir ievēlējusi Kristīni Liepiņu,  

SIA „Jaunpils pils”, reģ. Nr.40003431326, valdes locekļa amatā uz trīs gadiem. Pilnvaru termiņš beidzas 

2017. gada 31. martā. 
Saskaņā ar šobrīd spēkā esošā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 79. panta trešo daļu valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem. Minētā likuma 37. panta ceturtās 

daļas 1. punkts noteic, ka minētā likuma 37. pantā noteikto atvasinātas publiskas personas valdes locekļu 
nominēšanas kārtību (izņemot otro daļu) nepiemēro, ja atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu 

turētāja pārstāvis pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu 
uz nākamo pilnvaru termiņu. 

No likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta 53 daļas izriet, ka 

publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklim, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu 
amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās 

kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu ir ievēlējusi amatā. 
Savukārt, minētā likuma 8.1 panta 41 daļa noteic,  ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai 

apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas 

noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz 
personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai 

apstiprinot personu attiecīgajā amatā.  
2014. gada 27. martā (sēdes protokols Nr. 3, p.3) Jaunpils novada dome ir apstiprinājusi Kristīni 

Liepiņu, par pašvaldības aģentūras “Jaunpils” direktora pienākumu izpildītāju. Izvērtējot pašvaldības 
aģentūras “Jaunpils” direktora pienākumus un SIA „Jaunpils pils” valdes locekļa amata pienākumus, netiek 

konstatēts, ka amatu savienošana radītu interešu konfliktu. 

Uzklausot Kristīnes Liepiņas teikto par iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto un izvērtējot valdes 
locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto, pamatojoties uz iepriekš minēto, Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta otro, trešo un piekto daļu, likuma “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 41 daļu, NOLEMJ: 

1. Kristīni Liepiņu, personas kods: 100683-11075, ar 2017. gada 1. aprīli ievēlēt par SIA „Jaunpils 

pils”, reģ. Nr. 40003431326, juridiskā adrese "Ērģelnieki", Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145, valdes 
locekli uz 5 gadiem. 

2. SIA „Jaunpils pils” valdes loceklei Kristīnei Liepiņai noteikt pirmā paraksta tiesības.  
3. Ar sabiedrības valdes locekli slēgt pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi. 

4. Atļaut Kristīnei Liepiņai, persona savienot SIA „Jaunpils pils”, reģ. Nr. 40003431326, valdes locekļa 
amatu ar pašvaldības aģentūras “Jaunpils” direktora pienākumu izpildītājas amatu. 

 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 

 

Lēmuma norakstu nosūtīt K.Liepiņai, EDUSā galvenās grāmatvedes p.i. E.Stūrei, 

grāmatvedei I.Zizlānei 
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2017.gada 30.martā 
Nr.27 

Protokola Nr.3, 3.p. 

 

Par SIA “Tukuma slimnīca” 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 (acionāru) sapulce, lai 

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu 
un 66.panta pirmās daļas 1.punktu, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai SIA “Tukuma slimnīca”reģ.Nr.40103233177, juridiskā adrese Raudas iela 8, 
Tukums, 2016.gada pārskatu. 

 

Gada pārskats manuālā veidā glabājas Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

 

Priekšsēdētaja        L.Gintere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lēmumu elektroniskā veidā nosūtīt SIA “Tukuma slimnīca”,  EDUSā galvenās grāmatvedes p.i. 

E.Stūrei, grāmatvedei I.Zizlānei   
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Nr.28 

Protokola Nr.3, 4.p. 

 
Par noteikumiem Nr.8/2017 “Jaunpils novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas 

noteikumi” 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2. punktu, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.8/2017 „ Jaunpils novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas 
noteikumi”. 

2. Noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada domes mājas lapā. 
3. Sarakstu ar brīvajām iznomājamām medību platībām divas nedēļas izvietot pie pašvaldības 

informācijas stenda un ievieto Jaunpils novada domes mājas lapā. 

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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NOTEIKUMI Nr. 8/2017 

APSTIPRINĀTI 
ar Jaunpils novada domes 

2017.gada 30.marta sēdes lēmumu Nr.28 

(protokols Nr.3,4.p) 
 

PAR JAUNPILS NOVADA DOMES 
MEDĪBU TIESĪBU NOMAS PIEŠĶIRŠANU 

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

 

2017. gada 30. martā  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1. Noteikumi attiecas uz medību tiesību nomas piešķiršanu Jaunpils novada domes, (turpmāk tekstā – 
Dome), īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās, (turpmāk tekstā - pašvaldības medību 

platības). 
2. Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa EUR 0,10 apmērā gadā par vienu hektāru. Nomas 

maksu par gadu uz priekšu jāmaksā avansa veidā mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas saskaņā ar Domes 
izsniegto rēķinu. 

3. Medību tiesību nomas pašvaldības medību platībās pirmtiesība, ievērojot šādu prioritāro secību ir: 

3.1. medību kolektīvam, kurā vairāk kā 60% biedru par savu dzīves vietu ir deklarējuši Jaunpils  novada 
pašvaldības administratīvā teritorijā un kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē 

reģistrēts medību iecirknis Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 
3.2. medību kolektīvam, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts mežu dienesta meža kontroles 

teritorijas datu bāzē, neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības; 

3.3. mednieku kolektīvam un personai, kurai ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē 
reģistrēts medību iecirknis Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

3.4. mednieku kolektīvam, kura juridiskā adrese reģistrēta Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā; 

3.5. Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošai personai. 

4. Informācija par iznomājamām pašvaldības medību platībām divas nedēļas tiek izvietota pie pašvaldības 
informācijas stenda un Jaunpils novada domes mājas lapā. 

5. Pretendents iesniedz iesniegumu, norādot medību platību, uz kuras medību tiesību nomu pretendē, 
pievienojot šo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus. 

7. Vērtēti tiek tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus nepieciešamos šo noteikumu 9.punktā 
minētos dokumentus. 

8. Ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts nomas līgums (pielikumā). Ja pieteikušies vairāki 

pretendenti, medību tiesību nomas līgumu slēdz ar personu, kurai saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu ir 
medību tiesību nomas pirmtiesība. Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti- viņu starpā tiek rīkota  

izsole. 
9. Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

9.1 juridiskajai personai: 

9.1.1. iesniegums, kurā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas rekvizītus,  
kontakttālruni, pārstāvja vārdu un personas kodu; 

 



  

9.1.2. dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības; 

9.1.3. medību kolektīva biedru sarakstu ar deklarētajām dzīvesvietām. 

9.2. Fiziskajai personai: 
9.2.1. pieteikumu, kur norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīves vietas adresi; 

9.2.2. ja personu pārstāv cita persona, tad pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, 
dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības un uzrāda pasi.  

10. Izsoles rīkotājs ir Jaunpils novada domes nekustamo īpašumu izsoles komisija (turpmāk tekstā – Izsoles 

komisija). 
11. Medību tiesību izsoles sākuma cena ir šo noteikumu 2.punktā noteiktā nomas maksa un visaugstāk 

nosolītā cena ir nomas maksa par 1ha gadā. 
12. Domes Izsoles komisija nosūta paziņojumu par izsoli tiem pretendentiem, kuriem saskaņā ar šo 

noteikumu 7.punktu medību tiesības ir piešķiramas, rīkojot izsoli. 

13.Pretendenta pienākums ir ievērot izsoles nolikuma prasības. 
14. Domes vārdā medību tiesību nomas līgumu paraksta domes priekšsēdētājs. Medību tiesību nomas 

līguma termiņš nedrīkst būt ilgāks par 12 gadiem. 
15. Medību tiesību nomas līgumu var slēgt tikai tad, ja ir nomaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu 

avansā. 
16. Izsoles rezultātus apstiprina novada domes sēdē pēc 15.punktā minētās nomas maksas samaksas.  

17. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas  paraksta 

nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā 
pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents 

no līguma slēgšanas ir atteicies. 
18. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt līgumu, Izsoles 

komisija secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. 

19. Atsavinot pašvaldības medību platības, Dome 15. dienu laikā informē nomnieku, ar kuru noslēgts 
līgums. 

20. Noteikumi stājas spēkā ar Jaunpils novada domes sēdes lēmuma pieņemšanu. 
 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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Nr.29 

Protokola Nr.3, 5.p. 
 

Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes ”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā trešās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 
2016. gada 24. februārī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 37 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Zvaigznes” Viesatu pagastā atsavināšanu”, pielietojot pārdošanas veidu – atklāta 
mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Nekustamais īpašums „Zvaigznes”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
90900020306, sastāv zemes gabala ar kopējo platību 0,22 ha un divdzīvokļu mājas. 

Nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā nosacītā cena 
noteikta EUR 7 534,00 (Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 03.03.2016. sēdes Nr. 2 lēmums).  

2016.gada 15.jūnijā notika nekustamā īpašuma „Zvaigznes” izsole.  

Noteiktajā termiņā neviens izsoles dalībnieks nebija pieteicies. 
2016.gada 10.novembrī notika nekustamā īpašuma „Zvaigznes” otrā izsole ar izsoles sākumcenu EUR 

6027,20. (Novada domes 30.06.2016. sēdes lēmums Nr.97) Izsoles noteikumi apstiprināti ar Izsoles 
komisijas 29.09.2016. sēdes Nr.4 lēmumu Nr.1. 

Noteiktajā termiņā neviens izsoles dalībnieks nebija pieteicies. 

 2017.gada 23.februārī notika nekustamā īpašuma „Zvaigznes” trešā izsole ar lejupejošu soli. Izsoles 
sākumcena EUR 6027,20. Izsoles noteikumi apstiprināti ar Izsoles komisijas 11.01.2017. sēdes Nr.1 

lēmumu Nr.1. 
Noteiktajā termiņā neviens izsoles dalībnieks nebija pieteicies. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešā daļa nosaka, ka pēc trešās 
nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var ierosināt: 

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants); 
3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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 trešās daļas 3. punktu un 

nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Viesatās, Viesatu pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 7. punkta 

7.1.3. apakšpunktu, NOLEMJ:  
 

1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, trešo 
izsoli. 

2. Atcelt 2016. gada 24. februāra lēmumu Nr. 37 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zvaigznes” Viesatu 

pagastā atsavināšanu”. 
 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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2017.gada 30.martā 
Nr.30 

Protokola Nr.3, 6.p. 

 
 Par Nolikumu Nr.9/2017. “Par grozījumiem Nolikumā Nr.13/2016 “Par Jaunpils 

novada domes Kancelejas nolikums” 

 
Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, NOLEMJ: 

Apstiprināt Nolikumu Nr.9/2017.  „Par grozījumiem Nolikumā Nr. 13/2016 „Jaunpils  novada domes 

Kancelejas nolikums””.  
Pielikumā: Nolikums uz 1  lp. 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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NOLIKUMS NR.9/2017.  
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada domes 
2017. gada 30.martā  

   lēmumu Nr.30 (prot.Nr 3. 6.p.) 

 
 PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ Nr. 13/2016. 

 „JAUNPILS NOVADA DOMES  KANCELEJAS NOLIKUMS” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017. gada 30. martā  
  

Izdarīt 2016. gada 30. jūnija Nolikumā Nr. 13/2016. „Jaunpils novada kancelejas nolikums” šādus 
grozījumus: 

1. Punktu  9.5. izteikt jaunā redakcijā: 

9.5. personāllietu pārzinis ( bija arhivārs) 
       

2. Punktā Nr. 10 vārdus „pašvaldības izpilddirektors” aizstāt ar vārdiem „domes priekšsēdētājs” 
 

3. Punktā Nr. 13. vārdus „pašvaldības izpilddirektors” aizstāt ar vārdiem „domes priekšsēdētājs” 
 

4. Punktu 25.6.  papildināt ar apakšpunktu: 

 25.6.9. Lauksaimniecības datu centra pakalpojumi 
 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. 
Nodrošina mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” (MUVIS) . 

 

 
Domes 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 
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Nr.31 

Protokola Nr.3, 7.p. 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rauši” zemes vienības  sadalei 

 
   Jaunpils novada dome 2017.gada 14.februārī saņēma īpašnieka, pilnvarotās personas iesniegumu, 
reģistrācijas Nr. 3-7/156 par atļaujas izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma 

”Rešņi” zemes vienības ar zemes kadastra apzīmējumu 9056 006 0074, platība 15,67 ha, sadalīšanai divās 
daļās. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar aptuvenām sadales robežām, atdalāmā zemes 

gabala platība aptuveni 10,2 ha. Uz atdalāmā zemes gabala neatrodas ēkas.  

   Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, Dome konstatēja, ka sadalāmā zemes vienība ar 
zemes kadastra apzīmējumu 90560060074 saskaņā 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”, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo punktu, MK 02.08.2016. noteikumiem Nr.505. „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.,13.,14.punktu ir sadalāma un uzmērāma tikai pēc zemes ierīcības 
projekta zemes vienības sadalei izgatavošanas. NOLEMJ : 

1.  Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rauši”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 006 0074 un platību 15,67 ha sadalīšanai divās 

daļās pēc klāt pievienota plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala platība (lauksaimniecības zeme) 

10,2 ha, paliekošā  zemes gabala platība 5,47 ha.  
2.  Zemes ierīcības projekta izstrādei noteikt šādus nosacījumus : 

- zemes ierīcības projektu izstrādāt sertificētai fiziskai vai juridiskai personai; 
- zemes ierīcības projektu izstrādāt uz esošā zemes robežu plāna pamata; 

-zemes gabaliem nodrošināt piebraucamos ceļus; 
 -zemes ierīcības projektā precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus, 

-zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar tām institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi, 

-projektu saskaņot Jaunpils novada būvvaldē.  
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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Nr.32 

Protokola Nr.3, 8.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, NOLEMJ : 

1.Precizēt adreses Jaunpils novada adresācijas objektiem pēc pievienotā saraksta Nr.1. 

2.Iekļaut precizētās adreses Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā.  
 
Priekšsēdētāja        L.Gintere  
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Protokola Nr.3, 9.p. 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Skāmesti” zemes vienības  sadalei 

 
Jaunpils novada dome 2017.gada 6.martā saņēma īpašnieku iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-7/222 par 

atļaujas izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma ”Skāmesti” zemes vienības 

ar zemes kadastra apzīmējumu 9056 002 0009, platība 46,8 ha, sadalīšanai sešās daļās. Iesniegumam 
pievienots zemes robežu plāns ar aptuvenām sadales robežām, no jauna izveidoto zemes gabalu platība 

aptuveni 10,9 ha un 11,9 ha (lauksaimniecībā izmantojamā zeme), 0,2 ha (pašvaldības ceļš), 0,8 ha 8,0 ha 

un 15,0 ha (mežs). Uz zemes gabaliem neatrodas ēkas.  
 Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, Dome konstatēja, ka sadalāmā zemes vienība ar 

zemes kadastra apzīmējumu 90560020009 saskaņā ar 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”3.2punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo punktu, 02.08.2016.MK  noteikumiem Nr.505. 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.,13., 14.punktu ir sadalāma un uzmērāma tikai pēc zemes 

ierīcības projekta zemes vienības sadalei izgatavošanas. NOLEMJ : 
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Skāmesti”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 

novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 002 0009 un platību 46,8 ha sadalīšanai sešās 

daļās pēc klāt pievienota plāna pielikuma, jaunizveidoto zemes gabalu platības 10,9 ha; 11,9 ha, 0,2 
ha, 0,8 ha, 8,0 ha un 15,0 ha.  

 2. Zemes ierīcības projekta izstrādei noteikt šādus nosacījumus : 
- zemes ierīcības projektu izstrādāt sertificētai fiziskai vai juridiskai personai; 

 zemes ierīcības projektu izstrādāt uz esošā zemes robežu plāna pamata; 
- visiem zemes gabaliem nodrošināt piebraucamos ceļus; 

 - zemes ierīcības projektā precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus; 

 - zemes ierīcības projektu saskaņot ar tām institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi 
- projektu saskaņot Jaunpils novada būvvaldē.  

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Nr.34 

Protokola Nr.3, 10.p. 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna Krūmiņi” 

 
2016.gada 26.janvārī Jaunpils novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.13 „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi nekustamā īpašuma „Kalna Krūmiņi” zemes vienības sadalei”. 

Jaunpils novada Dome 2017.gada 6.martā saņēma sertificēta mērnieka Tāļa Jēkabsona iesniegumu, 
reģistrācijas nr.3-7/224, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un 

zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumam pievienoti zemes ierīcības projekta viens eksemplārs. 

Izskatot zemes ierīcības projektu, Dome konstatēja : 
Zemes ierīcības projektu izgatavojusi sertificēta fiziska persona Tālis Jēkabsons, sert.Nr.BA-231, derīgs 

līdz 28.12.2020., Zemes ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada būvvaldē 02.03.2017., izpildīti visi 
Jaunpils novada Domes apstiprinātie projektēšanas nosacījumi. 

Saskaņā ar minēto iesniegumu, 02.08.2016. MK noteikumiem 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 saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2014. 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 „Kalna Krūmiņi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 90560020011 zemes vienības sadales projektu. 
 Zemes gabals 12,3 ha tiek sadalīts divos zemes gabalos :  

    1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 5,8 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Krūmāji”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, piešķirt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes vienībai piešķirt jaunu 

kadastra apzīmējumu 90560020211 un jaunu īpašuma kadastra numuru, NĪVKIS reģistrēt kā 
pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena zemes vienība (Nr.1). Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 

1.2 Atlikušajam zemes gabalam Nr.2 6,5 ha platībā saglabāt esošo īpašuma nosaukumu „Kalna Krūmiņi”, 
saglabāt esošo adresi „Kalna Krūmiņi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, piešķirt jaunu kadastra 

apzīmējumu 90560020212, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Uz zemes vienības atrodas ēkas. 
2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus abām zemes 

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

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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2017.gada 30.martā 

Nr.35 
Protokola Nr.3, 11.p. 

 

Par īpašuma „Jurģu ambulance” nodošanu atsavināšanai 

 
Jaunpils novada domes 2017.gada 20.janvārī ir saņēmusi iesniegumu no personas, kura vēlas 

iegādāties nekustamo īpašumu „Jurģu ambulance” pašreizējā stāvoklī likumā noteiktā kārtībā. 
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. Daļa no zemes 0,22 ha platībā līdz 
2020.gada 31.decembrim ir iznomāta Vizmai Bīlavai piemājas dārza uzturēšanai. 

Ēkas kopējā platība ir 77,9 m2 , ēka atrodas pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē ar atlikušo vērtību 

EUR 3962.96, zemes 0,3955 m2 pamatlīdzekļu uzskaites vērtība uz 01.01.2017. ir EUR 1102,73, zemes 
kadastrālā vērtība ir EUR 1085.00, ēkas kadastrālā vērtība ir EUR 1109.00. 

Ar Jaunpils novada Domes 2017.gada janvāra sēdes lēmumu Jurģu feldšerpunkta darbība ir 
pārtraukta, pašvaldības funkciju veikšanai ēka vairs netiek izmantota. Tā ir apkurināta ar gāzes apkuri, ēkai 

ir pieslēgtas centrālās inženierkomunikācijas – ūdens un kanalizācija. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  77.panta ceturto daļu, 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, MK 2011.gada 1.februāra noteikumu 

Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 2.3 punktu, pašvaldība drīkst pārdot mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli. NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Jurģu ambulance”, Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaunpils 
novads, LV-3145, kadastra Nr.90560060137, platība 0,3955 ha. Par atsavināšanas ierosinātāju noteikt 

Jaunpils novada domi. 

2. Uzdot Jaunpils novada Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai noteikt īpašuma „Jurģu 
ambulance” nosacīto cenu. 

3. Uzdot Izsoles komisijai izstrādāt un apstiprināt NĪ „Jurģu ambulance”, 90560060137, izsoles 
noteikumus un organizēt īpašuma izsoli likumā noteiktā kārtībā. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Nr.36 

Protokola Nr.3, 12.p. 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”   atsavināšanu 

 

Jaunpils novada Dome 28.02.2017.saņēma iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu „Sadzīves 
atkritumu izgāztuve „Sviļi””. Izskatot iesniegumu un ar to saistītos apstākļus, Dome konstatēja : 

Nekustamais īpašums „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi””, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 
kadastra Nr. 9056 003 0056, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,085 ha, tas nav apbūvēts,  īpašums 

ir reģistrēts zemesgrāmatā 06.06.2007. uz Jaunpils pagasta pašvaldības vārda. Zeme ir rekultivēta sauso 

sadzīves atkritumu izgāztuve.  
No 2014.gada 1.oktobra ar Jaunpils novada Domes lēmumu minētā zeme visā platībā ir iznomāta 

motosporta vajadzībām.  
Saskaņā ar saskaņā 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”, 

VZD NĪ valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts zemes lietošanas mērķis „sportam un atpūtai 
aprīkotās dabas teritorijas”, NĪLM kods 0503. 

Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 
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 „Sadzīves atkritumu izgāztuve „Sviļi”” Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā, platība 1,085 ha, kadastra Nr. 9056 003 0056, 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.  
 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.37 

Protokola Nr.3, 13.p. 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks”   atsavināšanu 

 

Jaunpils novada Dome 22.02.2017.saņēma iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu „Aizkalna 
lauks”. Izskatot iesniegumu un ar to saistītos apstākļus, Dome konstatēja : 

Nekustamais īpašums „Aizkalna lauks”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 9056 008 0099, 
sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,65 ha, tas nav apbūvēts,  īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā 

24.10.2007. uz Jaunpils novada Domes vārda. Zeme visā platībā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme.  

No 2010.gada zeme visā platībā ir iznomāta SIA „Joži”.  
Saskaņā ar saskaņā 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”, 
Zemesgabalam ir noteikts zemes lietošanas mērķis sabiedriskas nozīmes objektu apbūve, 0908. Zemes 

gabalam ir izstrādāts un apstiprināts detālplānojums, kurš nav realizēts. 

Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 
 

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 „Aizkalna lauks” Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 
platība 10,65 ha, kadastra Nr. 9056 008 0099, 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.  

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.38 

Protokola Nr.3, 14.p. 

 

Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma „Lemeši” divu zemes vienību  

sadalei 

 
Jaunpils novada dome 2017.gada 6.martā saņēma īpašnieka iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-8/223, par 

atļaujas izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma ”Lemeši” divu zemes 

vienību ar zemes kadastra apzīmējumiem 9056 007 0047, platība 15,8 ha, sadalīšanai divās daļās un 9056 

007 0048, platība 18,0 ha, sadalīšanai divās daļās. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar 

aptuvenām sadales robežām, no jauna izveidoto zemes gabalu platība aptuveni 0,3 ha un 0,8 ha (bijusī 

mājas vieta). Uz atdalāmajiem zemes gabaliem neatrodas ēkas, bet ēku drupas.  

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

zemes kadastra apzīmējumiem 90560070047 un 90560070048 saskaņā ar 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” 3.2punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās 

daļas 3.punktu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo punktu, 02.08.2016.MK 

noteikumiem Nr.505. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.,13., 14.punktu ir sadalāmas un 

uzmērāmas tikai pēc divu zemes ierīcības projektu zemes vienību sadalei izgatavošanas.  

NOLEMJ : 

 1. Atļaut izstrādāt divus zemes ierīcības projektus nekustamā īpašuma „Lemeši”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 

novadā divu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9056 007 0047 un 9056 007 0048 sadalīšanai : 

1) 90560070047, platība 15,8 ha, atdalīt 0,3 ha (ēkas vieta) pēc klāt pievienota plāna pielikuma. 

Atlikusī zemes vienības daļa – aptuveni 15,5 ha lauksaimniecības zeme. 

2) 90560070048, platība 18,0 ha, atdalīt 0,8 ha (ēkas vietu) pēc klāt pievienota plāna pielikuma. 

Atlikusī zemes vienības daļa – aptuveni 16,9 ha lauksaimniecības zeme, 0,3 ha mežs. 

2. Zemes ierīcības projektu izstrādāšanai noteikt šādus nosacījumus : 

- zemes ierīcības projektus izstrādāt sertificētai fiziskai vai juridiskai personai; 

-  zemes ierīcības projektus izstrādāt uz esošā zemes robežu plāna pamata; 

- visiem zemes gabaliem nodrošināt piebraucamos ceļus; 

 - zemes ierīcības projektā precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus; 

 - zemes ierīcības projektu saskaņot ar tām institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi; 

- projektus saskaņot Jaunpils novada būvvaldē.  

 

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

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 30.martā 
Nr.39 

Protokola Nr.3, 15.p. 

 
Par  detālplānojuma zemes gabalam “Aizkalna lauks” (kadastra Nr.90560300009) atcelšanu 

 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešā daļa noteic,ka vietējā pašvaldības attīstības 

stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko 

plānojumu īstenošanu. 2007.gadā izstrādātais detālplānojums zemes gabalam “Aizkalna lauks” (kadastra 

Nr.90560300009), kurš paredz  attīstīt savrupmāju apbūves teritoriju, sadalot kopējo teritoriju 28 zemes 
gabalos uz šo brīdi nav realizēts un Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam 117.punkts 

noteic, “Ja kādas zemes vienības izmantojums likumīgi iesākts pirms pieņemti šie Noteikumi, kas nosaka 
tam citu izmantošanas veidu, tad šai vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss” un 118.punkts noteic, 

“Neatbilstoša izmantojuma statusa zemes vienības īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi izmantojumu, bet 

jebkura jauna apbūve jāveic jāveic atbilstoši šo Noteikumu prasībām”.  
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem tiesību aktiem, NOLEMJ: 

Atcelt detālplānojumu zemes gabalam „Aizkalna lauks” (kadastra Nr.90560300009), kurš apstiprināts 
2007.gadā ar Jaunpils pagasta padomes 28.15.2007. sēdes lēmumu Nr.5, 1§. 

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 30.martā 
Nr.40 

Protokola Nr.3, 16.p. 

 

Par Jaunpils draudzes organizētā koncerta “Zelta baroks” atbalstīšanu 

 

Jaunpils novada domē 10.martā tika saņemts iesniegums Nr.3-8/247 no Jaunpils evanģēliski 

luteriskās draudzes par lūgumu līdzfinansēt koncertu “Zelta Baroks”.  Koncerts notiks Muzeju nakts 

programmas ietvaros 2017.gada 20.maijā, plkst.20.00. Kopējās koncerta izmaksas ir EUR 650, no Jaunpils 

novada domes tiek lūgti EUR 345. 

Saskaņā ar Likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu nosaka, 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.), NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu koncertam “Zelta Baroks” EUR  345 no  budžeta naudas līdzekļu atlikuma; 

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

novada pašvaldību budžetu 2017.gadam.” 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga grāmatvede E.Stūre 

 

 

Priekšsēdētāja          

 L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 30.martā 
Nr.41 

Protokola Nr.3, 17.p. 

 

Par jaunas automašīnas iegādi un pašvaldības autotransporta pārstrukturizāciju 

 

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

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

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un saimniecisko jautājumu risināšanai, NOLEMJ: 

1. Iegādāties jaunu vieglo automašīnu summā līdz EUR 35 000,00; 

2. Iepirkumu komisijai veikt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu iepirkumu procedūru. 

3. Pēc jaunas automašīnas iegādes: 

3.1 automašīnu Volkswagen Passat ar v/n JT-2232 nodot izpilddirektoram, pašvaldības funciju 

nodrošināšanai un saimniecisko jautājumu risināšanai; 

3.2 automašīnu Škoda Octavia ar v/n HZ-3835 izmantotot pašvaldības struktūrvienību un iestāžu 

vajadzībām novada pašvaldība funkciju nodoršināšanai. 

4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot lēmumu par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē. 

5. Uzdot Izsoles komisijai izstrādāt un apstiprināt Izsoles noteikumus, organizēt izsoli automašīnaI 

Škoda Octavia ar v/n AH4848, ievērojot likumā noteikto procedūru. 

6. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 30.martā 
Nr.42 

Protokola Nr.3, 18.p. 

 

Par jauniešu iniciatīvu konkursa nolikumu apstiprināšanu 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu- pašvaldības viena no 

autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 

tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiwm, 

atbalsts kultīras pieminekļu saglabāšanai u.c.),  Jaunpils novada Domes 2016.gada 30.novembra lēmumu 

Nr.180, NOLEMJ, 

1. Apstiprināt Nolikumu Nr.7/2017  “Jaunpils novada jauniešu iniciatīvu projekta konkurss”. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja: Ligita 

Gintere, locekļi: Kaspars Leimanis, Dace Adiņa, Baiba Rasa, Vija Zīverte, jaunatnes lietu 

speciālists.  

3. par lēmuma izpildi atbildīga Baiba Rasa. 

 
Pielikumā konkursa nolikuma projekts. 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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NOLIKUMS  NR. 7/2017 
 

JAUNPILS NOVADA JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMA 
PROJEKTS 

 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 30. martā 

APSTIPRINĀTS  
ar Jaunpils novada domes  

2017.gada 30. martā 

domes sēdes  Nr.3 , lēmumu Nr.41  
 

 
1.KONKURSA MĒRĶIS 

1.1. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina  
Jaunpils  novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Jaunpils novadā.  

2. KONKURSA UZDEVUMI 

2.1.Sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un 
realizēšanā. 

2.2. Sekmēt novada identitātes un lokālpatriosmu, kā arī pilsoniskās apziņas veidošanos 

jauniešos. 

2.3.Stimulēt jauniešus veidot jaunatnes politiku Jaunpils novadā un sekmēt atbildības sajūtu. 

3.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
3.1.Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti jauniešu iniciatīvu projektu 

pieteikumi un finansiāli atbalstīta projektu īstenošana Jaunpils novada jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursa (turpmāk–Konkurss) ietvaros.  

3.2. Projekta iesniedzējs var būt jebkurš Jaunpils novada administratīvajā teritorijā deklarēts 
jaunietis vai jauniešu grupa, kā arī  Jaunpils vidusskolas audzēknis vecumā no 13 līdz 25 

gadiem, kurš realizēs projektu Jaunpils novadā. Ja Pretendents ir jaunāks par 18 gadu vecumu, 

Pretendentam jāpiesaista atbalsta persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, kā arī 
jāiesniedz rakstiska vecāku atļauja.   

3.3.Pretendentam, izstrādājot projektu, jāpiesaista projekta vadītājs: jaunatnes lietu speciālists 
vai cits attiecīgās jomas speciālists. Attiecīgās jomas atbildīgais pašvaldības institūcijas 

darbinieks var vienlaicīgi būt projekta vadītājs vairākos projektos. 

3.4.Konkursu organizē  Jaunpils novada Dome. 
3.5.Projekta konkursa kopējā summa ir 1000,00 euro. 

3.6.Projekta pieteikumus vērtēs Jaunpils novada Domes izveidota komisija ne mazāk kā 5 
(piecu) cilvēku sastāvā. 

3.7.Projekta rezultātus apstiprina komisija. 

3.8.Paziņojums par konkursu tiek publicēts portālā www.jaunpils.lv, 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jaunpils vēstis”  un domes sociālo tīklu kontos. 

3.9. Projekta īstenošanas laiks ir 2017. gada 1.jūnijs līdz 2017. gada 1.oktobris. 
4. FINANSĒJUMS UN ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS 

4.1.Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai 
nepieciešamās izmaksas līdz 200,00 euro vienam projektam. Projekta norēķini tiek veikti 

bezskaidras naudas norēķinu veidā. Finanšu līdzekļus konkursa kārtībā piešķir iniciatīvu 



  

īstenošanai atbilstoši projekta pieteikumā paredzētajām aktivitātēm. Finanšu līdzekļu saņēmējs 

ir Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa. 

4.2. Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm 
4.2.1.Jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai. 

                4.2.2.neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem; 
4.2.3.āra dzīves aktivitātēm; 

4.2.4.jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā; 
4.2.4.fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību 

attiecīgajā sporta veidā 
4.2.5.radošai pašizpausmei; 

4.2.6. Jaunpils attīstībai un labiekārtošanai; 

4.2.7. Jauniešu līdzdalībai sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā. 

4.2.8.Jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošanai skolā un sabiedrībā. 

4.2.9.Jaunpils novada pozitīva tēla veidošana jauniešu vidū novadā un valstī. 

4.2.10.Nodarbinātībai, karjeras izglītībai, uzņēmējdarbības veicināšanai. 

4.2.11.Veselīgam dzīves veidam un veselīga dzīves veida veicināšanai Jaunpils novadā. 

4.2.12.Dabas aizsardzībai Jaunpils novadā.  

4.2.13.Tēma pēc brīvas izvēles (saskaņojot to ar konkursa rīkotāju) 

4.2.14. 2017. gada prioritāte veltīta Latvijas valsts simtgades svinībām. 

5. PROJEKTA NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: 
5.1.projekta administratīvās izmaksas; 

5.2.projekta vadītāja, grāmatveža un cita personāla atalgojums, tajā skaitā nodokļi; 
5.3.projekta sagatavošanas izmaksas; 

5.4.pamatlīdzekļu iegāde; 

5.5.prēmijas, dāvinājumi un citi materiāli stimulējoši pasākumi; 
5.6.naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa; 

5.7.izmaksas, kas neatbilst projekta mērķa sasniegšanai. 
 

6. PROJEKTA PIETEIKUMU IESNIEGŠANA 
6.1.Lai piedalītos Konkursā, Pretendentam jāiesniedz projekta pieteikums (1. 

pielikums);.projekta tāme (2. pielikums); 

6.2.Konkursa ietvaros Pretendentam ir tiesības saņemt finansējumu ne vairāk kā viena projekta 
īstenošanai. 

6.3.Pieteikums iesniedzams: 
6.3.1.Projekta  pieteikumu ar pielikumiem  papīra formā –1 (vienā) eksemplārā, 

latviešu valodā, datorrakstā  iesniedz Jaunpils novada domē, “Ērģelnieki”, Jaunpils, 

Jaunpils novads, 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā un elektroniski nosūta uz e-pasta 
adresi: baiba.rasa@jaunpils. E pasta pieteikumā norādot “Pieteikums konkursam” līdz 

paziņojumā par Konkursu norādītajam termiņam;  
6.3.2.Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2017. gada 3. aprīļa 

līdz 2. maijam plkst.17:00. 

6.3.3.Nosūtot pieteikumu elektroniski, tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikumu 
saņemšanu. 

6.3.4.Iesniegtajam pieteikumam var pievienot papildus informāciju, foto materiālus 
u.c., kas papildinātu un uzsvērtu iesniegtā projekta svarīgumu. 

 
6.4. .Ja pieteikumi nav sagatavoti saskaņā ar šā nolikuma punktiem  

vai iesniegtā projekta pieteikuma veidlapa nav pilnībā aizpildīta, pieteikumi tiek noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas. 
6.5.Komisija izskata tikai paziņojumā par Konkursu norādītajā termiņā iesniegtos projektu 

pieteikumus. 
7. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

7.1.Komisija veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši  4. punktā minētajām aktivitātēm, 

ievērojot šādus vērtēšanas kritērijus un piešķirot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu: 
7.2.Projekta atbilstība konkursa mērķim un nosacījumiem –maksimāli 2punkti; 

7.3.Projekta īstenotāja motivācija –maksimāli 2 punkti; 

mailto:baiba.rasa@jaunpils


  

7.4.Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme –maksimāli 2 punkti; 

7.5.Projekta atbilstība Jaunpils novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa izvirzītājām gada 

prioritātēm - maksimāli 2 punkti; 
7.6.Projektā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas -maksimāli 2 punkti; 

7.7.Projekta rezultātu aktualitāte izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā -maksimāli 2 
punkti; 

7.8.Piedāvāto ideju novitāte un oriģinalitāte-maksimāli 2 punkti; 

7.9.Projekts aptvers pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku, būs brīvi pieejams jebkuram 
jaunietim -maksimāli 2 punkti; 

7.10.Projekta budžeta pārskatāmība -maksimāli 2 punkti; 
7.11.Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem -maksimāli 2 punkti; 

7.12.Projekta izmaksu atbilstība vidējām tirgus cenām –maksimāli 2 punkti; 

7.13.Projekta ilgtspēja -maksimāli 2 punkti; 
7.14.Projekta publicitāte –maksimāli 2 punkti; 

7.15.Projekta pieteikuma prezentācija –2 punkti 
7.16.Augstākais novērtējums vienam projektam ir 28 punkti. Projektu pieteikumi tiek sakārtoti 

dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita un, pieejamā finansējuma ietvaros, atbalstīšanai tiek 
virzīti tie projektu pieteikumi, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu. 

7.17.Konkursa ietvaros līdzekļi netiek piešķirti politisku, militāru, reliģisku aktivitāšu 

organizēšanai un līdzdalībai tajās, bērnu un jauniešu nometņu rīkošanai, kā arī konkursu un 
sacensību, kas prasa mērķtiecīgu iepriekšējo sagatavošanos attiecīgajā jomā, organizēšanai un 

līdzdalībai tajos. 
 

8. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

8.1.Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija. 
8.2.Komisija uzaicina klātienē prezentēt projekta ideju un īstenošanas gaitu.  

8.3.Pēc pretendentu noklausīšanās komisija ir tiesīga uzdot jautājumus un ieteikt labojumus.  
8.4.Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības izdevumā "Jaunpils vēstis" un pašvaldības 

mājas lapā www.jaunpils.lv 
8.5.Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieaicināt attiecīgās jomas speciālistus kā 

padomdevējus. 

8.6.Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu projektam 
saskaņā ar tāmi, kā arī par atteikumu piešķirt finansējumu. 

8.7.Daļēja finansējuma piešķiršanas gadījumā Komisijai ir tiesības pieprasīt atsevišķu izdevumu 
pozīciju pārskatīšanu vai samazināšanu. 

8.8.Komisijas galējā lēmuma pieņemšana notiek bez Pretendenta klātbūtnes. 

8.10.Pretendents tiek rakstiski informēts par pieņemto lēmumu 10 darba dienu laikā pēc 
Komisijas lēmuma pieņemšanas. 

8.11.Ja Komisija pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu, tiek slēgts trīspusējs līgums ar 
Pretendentu-jaunieti, atbildīgo projekta vadītāju un  Jaunpils novada domi. 

8.12.Komisijas dokumentācija glabājas Jaunpils novada Domē sabiedrisko Attiecību un tūrisma 

nodaļā. 
9. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE UN ATSKAIŠU SAGATAVOŠANA 

9.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa, taču ne vēlāk kā 
līdz kārtējā gada 1. novembrim, projekta īstenotājs un atbildīgais projekta vadītājs, 

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļā iesniedz projekta gala atskaiti. 
9.2. Konkursā atbalstītā projekta vadītājs nodrošina projektā paredzamo aktivitāšu izpildi un 

sniedz atskaites par visām projekta budžetā paredzētajām izmaksām, kā arī kopā ar jaunieti 

vai jauniešu grupu sagatavo galējo atskaiti par projekta īstenošanu Jaunpils novada 
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”. 

10.2.Jaunpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa informē konkursa projekta 
atbildīgo vadītāju un iesniedzēju par iesniedzamās atskaites noteikumiem un prasībām 

atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”. 

10. PROJEKTU PUBLIKĀCIJAS 
10.1.Ikvienā publikācijā, ko projektu iesniedzēji rakstīs un izplatīs medijiem   par savu projektu, 

ir obligāti jānorāda, ka projekts tiek īstenots ar Jaunpils novada domes atbalstu.  
10.2.Jaunpils novada domei ir tiesības iesniegtos pieteikumus izmantot prezentācijās un 

plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot tos reklāmas nolūkos. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 



  

 

1.PIELIKUMS 
Jaunpils  novada jauniešu iniciatīvu konkurss 

PROJEKTA PIETEIKUMS 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS  

 

1. SADAĻA – ZIŅAS PAR PRETENDENTU 

 

1.1. Projekta īstenotājs  (ja projektu iesniedz jauniešu grupa, aizpilda par vienu jaunieti -
projekta koordinatoru) 

Vārds, uzvārds  

Dzimšanas dati  

Tālrunis   

E-pasta adrese  

Adrese  

 

1.2. Projekta darba grupa (aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir jauniešu grupa, pēc nepieciešamības 
pievienojot papildus rindiņas atbilstoši darba grupas dalībnieku skaitam) 

 

Vārds, uzvārds 
 

Vecums 
 

Izglītības iestādes nosaukums, kurā 
mācās pretendents  

   

   

   

 

1.3. Īss projekta iesniedzēju interešu un iepriekšējās pieredzes apraksts, motivācija 
īstenot projektu 

(ne vairāk kā 300 vārdi) 

 

2. SADAĻA – ZIŅAS PAR PROJEKTU 

 

2.1. Projekta īstenošanas laiks 

No  (datums) 

Līdz  (datums) 

 



  

2.2. Projekta aktivitāšu / pasākumu datumi 

 

 

2.3. Kur noritēs projekta aktivitātes?  

 

2.4. Projekta darbības joma 

Projekta ietvaros ir paredzēts 
organizēt šādas aktivitātes 

 

(lūdzu, atzīmējiet tikai vienu 
aktivitāšu jomu) 

  neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi 
  āra dzīves aktivitātes 

  jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā 

  fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu 
iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā 

 radoša pašizpausme 

 

2.5. Kādu jauniešu problēmu projekts risinās? 

(ne vairāk kā 300 vārdi) 
 

 

 

2.6. Cik un kādi jaunieši projektā piedalīsies?  

(ne vairāk kā 150 vārdi) 
 

 

 

2.7. Projekta mērķis 

 

 

2.8. Pasākumu programma (ja projekts paredz vairāku pasākumu organizēšanu, par katru no 
tiem jāaizpilda sava tabula   

Pasākuma nosaukums, datums:  



  

Norises laiks Aktivitātes nosaukums Aktivitātes detalizēts apraksts 

   

   

   

   

   

 

2.9. Kādi būs projekta rezultāti? 

 

 

2.10. Kā plānots informēt sabiedrību par projektā plānotajām aktivitātēm un 

rezultātiem? (ne vairāk kā 100 vārdi) 

 

 

 

3. SADAĻA – PARAKSTI  

 

Projekta 

vadītājs/pašvaldības 
darbinieks 

Vārds, uzvārds 

 

 Projekta pretendenta Vārds, 

uzvārds 
(ja projektu iesniedz vairāki 
jaunieši, pieteikumu paraksta 
visi darba grupas dalībnieki) 

 

Paraksts 

 

 

 Paraksts 

 

 

 

Datums 

 

 Datums 

 

 



 

 

2.PIELIKUMS 
PROJEKTA  _____________________________________________ 

(projekta nosaukums) 
 

TĀME 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums Aprēķins 
Kopējā summa, 

EURO 

1.       

2.     

3.     

4.     

5.       

 KOPĀ   

 

Projekta īstenotājs: 

Vārds, uzvārds  

Paraksts 
 

 

Datums  

 

Projekta vadītājs : 

Vārds, uzvārds 
Paraksts 

 

 

 

Datums  



 

 

3.PIELIKUMS 

SATURISKĀ ATSKAITE PAR PROJEKTU 

 

1.Projekta nosaukums 

 

 

2. Atskaites periods 

 

 

3.Projekta īstenošanas vieta (adrese) 

 

 

4.Aktivitāšu izklāsts (projekta īstenošanas apraksts) 

 

 

5.Dalībnieki (kas piedalījās, dalībnieku atbilstība projekta pieteikumā norādītajai mērķauditorijai) 

 

 

6.Rezultāti (cik lielā mērā sasniegts projekta mērķis, cik lielā mērā panākti plānotie rezultāti) 

 

 

7.Projekta publicitāte (kā tika informēta sabiedrība par projektu un tā rezultātiem)  

 publikācijas laikrakstos Noradīt un pievienot kopijas 

 informācija savos sociālajos tīklos, pašvaldības 
mājas lapā  

Norādīt saites 



 

 

 

 sižeti radio/televīzijā  Norādīt precīzu informāciju 

 vizuālās informācijas izvietošana publiskajās 
telpās  

Pievienot fotogrāfijas 

 jebkura informācija interneta portālos  Norādīt saites 

 cits  

Apraksts  

 

8. Vizuālais 

atspoguļojums  

Pievienot atskaitei 5-10 fotogrāfijas papīra versijā (izdrukas) 

vai elektroniskā versijā (nosūtot uz e-pastu: 
lasma.zarina@jaunpils. lv) 

 

9. Projekta īstenotājs 

Vārds, uzvārds  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

Paraksts  

 

 

 

 



 

 

 

4.PIELIKUMS 

 

FINANŠU ATSKAITE 
 

Projekta nosaukums   

Piešķirtais finansējums   

 

No Jaunpils novada pašvaldības saņemtais finansējums ir izlietots šādi: 

Nr.p.k. 
Izmaksu pozīcijas 

nosaukums 

Apliecinoša dokumenta (rēķins, 

preču pavadzīme, utt.) 

nosaukums, datums, numurs 

Kopējā summa 

EURO, kas 
apstiprināta 

tāmē 

Summa EURO, 

kas faktiski 

izlietota 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 KOPĀ     

 

Apstiprinu, ka Jaunpils novada pašvaldības līdzekļi izlietoti tikai paredzētiem mērķiem, atbilstoši tāmei un šai atskaitei: 
 

Projekta īstenotājs-jaunietis 

Vārds, uzvārds  

Paraksts 

 

 

Datums  

 

Projekta vadītājs, pašvaldības darbinieks 

Amats  

vārds, uzvārds  

Paraksts 

 

 

Datums  

 
Atskaiti pieņēma _____________________ ___________________ ___.___.______. 

  (vārds, uzvārds, amats) (paraksts) (datums)
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 30.martā 
Nr.43 

Protokola Nr.3, 19.p. 

 

Par Zitas Krūmiņas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata 

Dome  16.03.2017. saņēma bāriņtiesas locekles Z.Krūmiņas iesniegumu, reģ. Nr. 3-7/259  par 

atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanas . 
Pamatojoties uz Z. Krūmiņas  16.03.2017. iesniegumu, reģ. Nr. 3-7/259 un saskaņā ar Bāriņtiesu 

likuma 12.panta 1 daļas 1 punktu ( bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa paša vēlēšanās),  NOLEMJ: 
Bāriņtiesas locekli Zitu Krūmiņu atbrīvot no Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 

2017.gada 1.aprīli. 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 30.martā 
Nr.44 

Protokola Nr.3, 20.p. 

 

Par komandējumu L.Ginterei 

 

Dome  20.02.2017. saņēma Latvijas Pašvaldību Savienības (LPS) vēstuli , reģ. Nr.  Nr.3-8/172 ar 
lūgumu komandēt  Ligitu Ginteri  uz Bergenu (Norvēģijā) tiktos ar  Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas 

iestāžu asociācijas (KS) un Norvēģijas pašvaldību pārstāvjiem, lai iepazītos un izvērtētu Norvēģijas 
pašvaldību pieredzi institucionālās sadarbības jomā un dažādu pašvaldības sadarbības formu pielietošanu 

publisko pakalpojumu sniegšanā.  

Latvijas Pašvaldību savienība ( turpmāk LPS) segs ceļa un uzturēšanās izdevumus. LPS lūdz 
komandēt Jaunpils novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri  un segt komandējuma dienas naudu.  

            Pamatojoties uz LPS vēstuli, reģ. Nr. Nr.0220170398/A277, saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām 
21. panta, 27) punktu”  un   MK noteikumiem Nr. 969 „Kārtība kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 

izdevumi” , Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri, norīkot komandējumā uz Bergenu ( 
Norvēģijā)  no  02.04.2017. līdz 05.04.2017., lai tiktos ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas 

iestāžu asociācijas (KS) un Norvēģijas pašvaldību pārstāvjiem. 
2. L.Ginterei  izmaksāt komandējuma dienas naudu no budžeta līdzekļiem. 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 30.martā 
Nr.45 

Protokola Nr.3, 21.p. 

 

Par Jaunpils novada domes 2016. gada izslēgtajiem  pamatlīdzekļiem 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta daļas punktiem, nolemj izslēgt no pamatlīdzekļiem: 

 

N.p.
k. 

Inv.kart.N
r. 

Nosaukums Sākotn.uzska
ites vērtība 

Nolietoju
ms, EUR 

Atlikusī 
vērtība 

EUR 

Piezīmes 

1. 20889 Datorkomplekts 1019.46 1019.46  Nolietojies 

2. 20931 Datorkomplekts 1019.46 1019.46  Nolietojies 

3. 21042 Telefons iPhone 
6 16 GB Silver 

ar vāciņu 

738.99 160.16 578.83 Atzinums no LMT par 
remontu neliet. 

4. 21275 Dzīvoklis 

“Dzīles”-8- 
zeme zem ēkas 

128.93  128.93 Pirkuma līgums 6-5/7, 

02.0
5.20

16.  

M.Skrickai 

5. 20016 Dzīvojamā 

māja 
“Brandavas” 

5076.81 2332.81 2744.00 Sadalīts 4 dzīvokļa 

īpašumos 

6. 21173 “Māja 

Pļavnieki” – 
apbūves zeme 

495.00  495.00 Nodots bez atlīdzības  

V.Smirnova 

7. 20407 “Avoti” 5 -  

apbūves zeme 

20.19  20.19 Nodots bez atlīdzības 

G.Kleinberga 

  KOPĀ: 8498.84 4531.89 3966.95  

 

Pēc salīdzināšanās ar VZD uz 31.12.2016. 

Ir Jaunpils novada domes grāmatvedības uzskaitē, nav VZD uzskaitē: 

N.p.k. Invent.kart.Nr. Nosaukums Sākotn.uzsk. 

vērt., EUR 

Nolietojums, 

EUR 

Atlikusī 

vērtība, 

EUR 

Piezīmes 



 

 

1. 20029 Dzīvojamā 
māja 

“Saulstari” 

   Bez 
vērtības 

2. 20686 Dzīvojamā 

māja 

“Saulstari” 
apbūves 

zeme 

   Bez 

vērtības 

3060 
kv.m. 

3. 20617 “Bangas” 

šķūnis 

96.76 38.36 58.40  

4. 20618 “Bangas” 

veļas 

žāvētava 

250.43 98.84 151.59  

 

Neesamība dabā pārbaudīta. 

Atbildīgais par lēmuma izpildi galvenās grāmatvedes vietas izpildītāja E.Stūre. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 30.martā 
Nr.46 

Protokola Nr.3, 22.p. 

 

Par Jaunpils novada domes 2016. gada uzņemtajiem  pamatlīdzekļiem uzskaitē 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta daļas punktiem, nolemj uzņemt pamatlīdzekļu 

uzskaitē: 

N.p.k. Invent.kart.Nr. Nosaukums Sākotn.uzsk.vērt. Konta 
Nr. 

  

1. 21493 “Brandavas” -1 , funkc,būve (kūts) 155.25 1212   

 

2. 

21494 “Brandavas” -2 , funkc,būve (kūts) 155.25 1212   

3. 21495 “Brandavas” -3 , funkc,būve (kūts) 155.25 1212   

4. 21496 “Brandavas” -4 , funkc,būve (kūts) 155.25 1212   

5. 21498 “Mazbētiņi” 1, daudzdz.dzīv.mājas 
daļa 

10.68 1252   

6. 21499 “Mazbētiņi”4, daudzdz.dzīv.mājas 

daļa 
6.75 1252   

7. 21451 “Brandavas” -1 , apbūves zeme 589.62 1214   

8. 21452 “Brandavas” -2 , apbūves zeme 425.65 1214   

9. 21453 “Brandavas” -3 , apbūves zeme 655.87 1214   

10. 21454 “Brandavas” -4 , apbūves zeme 1069.31 1214   

11. 21497 “Leveste 2” 18 dz.- apbūves zeme 53.17 1214   

12 21472 “Ozoli” -4 – funkc.būve 10.27 1252   

 

Atbildīgais par lēmuma izpildi: E.Stūre 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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2017.gada 30.martā 
Nr.47 

Protokola Nr.3, 23.p. 

 

Saistošie noteikumi Nr.3/2017 “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.3/2017 „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. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 2 lapām. 

 

 

Priekšsēdētāja L.Gintere  
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2017 
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 

2017.gada 30.martā 
sēdes Nr.3  lēmumu Nr.47 

 
 

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

BUDŽETU 2017.GADAM”” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā      
2017. gada 30.martā 

 
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: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 

2200 Pakalpojumi 0104N EUR 450 

 
Novusa galdu remonts 

 
 

2. Samazināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 

 

2200 Pakalpojumi 

 

0104N 

 

EUR 300 

 
Meistarsacīkstes 

 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 
kurus neuzskaita kodā 5000 

0104N  EUR 150 Inventārs 

 

3. Palielināt izdevumus: 

01.100 Vispārējie valdības dienesti (Novada dome)    

 

 
2100 

Mācību, darba un dienesta 
komandējumi, darba braucieni 

 
0101 

 
EUR 104 

 
Dienas nauda 

 

4. Samazināt izdevumus: 

01.100 Vispārējie valdības dienesti (Novada dome)    

 

 
2200 

 
Pakalpojumi 

 
0101 

 
EUR 104 

Izdevumi par saņemtajiem 
apmācību pakalpojumiem 

 

      5. Palielināt izdevumus: 



 

 

06.200 Teritoriju attīstība-Sabiedrisko attiecību nodaļa  
 

 

2200 Pakalpojumi 

 

0165 

 

EUR 800 

 
Izdevumi par saņemtajiem 
apmācību pakalpojumiem  

 

6. Samazināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība-Attīstības nodaļa 

 

 
5100 Nemateriālie ieguldījumi 

 
0162 

 
EUR 800 

 
Attīstības programmas 
 

 
7. Palielināt izdevumus: 

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība 
 

1100 Atalgojums fiziskajām personām 0107 EUR 858 Kapu vārtu izgatavotājam 

1200 

 

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 

0107 EUR 202 Kapu vārtu izgatavotājam 

 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000 

 

0107 

 

EUR 870 

 

Darba apģērbs 

5200 Pamatlīdzekļi 0107 EUR 109 Zāles pļaujmašīna 
 

       8. Samazināt izdevumus: 
 

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība 

 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 
kurus neuzskaita kodā 5000 

 

0107 
 

 

EUR 1119 
 

 
Spectērpi, kārtējā 

remonta un iestāžu 
uzturēšanas materiāli 

 
5200 Pamatlīdzekļi 0107 EUR 920 Kapu vārti 

 

 9. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība-Attīstības nodaļa 

 

3263 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

biedrībām un nodibinājumiem 

 

0162 

 

EUR 345 

 
Līdzfinansējums koncertam 
“Zelta Baroks” 
 

 
      10. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu uz 

31.12.2016. par 

EUR 345 

 
Naudas līdzekļu atlikums pēc grozījumiem ir EUR 5465 

 
 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 


