
 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

 

  SĒDES  PROTOKOLS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

 

2016. gada  30.novembrī                                                 Nr. 10  

 
SĒDE SASAUKTA: 2016. gada  30.novembrī   plkst. 09.00 

SĒDI SĀK: 2016. gada  23.novembrī plkst. 09.00 
SĒDI VADA    Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 

SĒDĒ PIEDALĀS: 

deputāti: Ēriks Strautiņš , Guntis Nikolajevs, Karspars Leimanis, Dace Adiņa, Velga Pavlovska, Raivis 
Pranis, R.Altenburgs. 

darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenā grāmatvede Anta Skuja, nekustamo īpašumu 
speciāliste Zinta Mielava, , Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 

vadītāja Baiba Rasa, Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons, Juridisko 
pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, jurista palīgs Dzidra Krastiņa 

citi: NTZ žurnāliste Liene Trēde, Biedrības  „Vējmalas” pārstāve  Līga Andreca 

NEPIEDALĀS: Jānis Krūmiņš /personīgu apstākļu dēļ/  
SĒDI PROTOKOLĒ: sekretāre Dita Ellere 

DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes ”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā 

otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 

2. Par Jaunpils novada attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu 

3. Par projektu “Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils novada 

pašvaldībai piederošās zemēs un valdījumā esošas zemēs””  

4. Par pabalstu veselības aprūpei [..] 

5. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 

6. Par platības precizēšanu 

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

8. Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

9. Par ēkas “Jaunpils dzirnavas” jumta konservāciju.   

10. Jaunpils novada Jauniešu iniciatīvu projekta konkurss 

11. Par rehabilitācijas zāles aprīkojumu 

12. Par Saistošo noteikumu Nr.16/2016 „Grozījumi Jaunpils novada domes 2014.gada 

19.decembra Saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils novada kapsētu 
uzturēšanu” galīgo redakciju. 

13. Par biedrībai “Vējmalas” 2014.gada projektam “Darām paši” izmaksātā avansa 

atzīšanu izdevumos 
14. ”Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības 

budžetu 2016.gadam”” 

15. Par komandējumu L.Ginterei 

16. Izpilddirektora informācija 
 

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

novadā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 

Dz. Krastiņa 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

 
 



 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.171 „Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils 

novadā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu” projektu. 

[..] 

2. Par Jaunpils novada attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu 

V.Zīverte 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.172 „Par Jaunpils attīstības programmas investīciju plāna 
aktualizēšanu”projektu. 

 

[..] 
 

3. Par projektu “Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils novada 
pašvaldībai piederošās zemēs un valdījumā esošas zemēs””  

V.Zīverte 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.173 „Par projektu „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils novada 

pašvaldībai piederošās zemēs un valdījumā esošās zemēs”” 

[..] 

 

4. Par pabalstu veselības aprūpei [..] 

I.Lapiņa 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.174 „Par pabalstu veselības aprūpei[..]” projektu.  

 
[..] 

5. Par aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu [..] 

I.Lapiņa 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.175 „Par [..] sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu” projektu.  

[..] 

 



 

 

6. Par platības precizēšanu 

Z.Mielava  

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.176 „Par platību precizēšanu” projektu.  

 

[..] 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Ieviņas”  

Z.Mielava 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.177 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Ieviņas””projektu. 

[..] 

8. Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

Z.Mielava 
 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.178 „Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā” projektu. 

[..] 

9. Par ēkas “Jaunpils dzirnavas” jumta konservāciju. 

P.Baranovskis 

 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.179 „Par ēkas „Jaunpils dzirnavas” jumta konservāciju” projektu. 

 

[..] 

10. Jaunpils novada Jauniešu iniciatīvu projekta konkurss 

B.Rasa 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.180 „Jaunpils novada Jauniešu iniciatīvu projekta konkurss” projektu. 

[..] 



 

 

11. Par rehabilitācijas zāles aprīkojumu 

A.Fridrihsons 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.181 „Par rehabilitācijas zāles aprīkojumu” projektu.  

 

12. Par Saistošo noteikumu Nr.16/2016 „Grozījumi Jaunpils novada domes 
2014.gada 19.decembra Saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils novada 

kapsētu uzturēšanu” galīgo redakciju. 

Dz.Krastiņa 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.182 „Par Saistošo noteikumu Nr.16/2016 „Grozījumi Jaunpils novada domes 
2014.gada 19.decembra Saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils novada kapsētu uzturēšanu” galīgo 

redakciju.” projektu.  
 

 

13. Par biedrībai “Vējmalas” 2014.gada projektam “Darām paši” izmaksātā 

avansa atzīšanu izdevumos. 

Vija Zīverte 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.183 „Par biedrībai „Vējmalas”2014.gada projektam „Darām paši” izmaksā avansa 

atzīšanu izdevumos” projektu.  
 

[..] 

 
 

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

A.Skuja 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.184 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2016.gadam” projektu. 

[..] 

15. Par komandējumu L.Ginterei 

A.Skuja 
 

Jautājums izskatīts 23.11.2016 Finanšu, attīstības, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komisijā. 



 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, K.Leimanis, Ē.Strautiņš, G.Nikolajevs, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 185 „Par komandējumu L.Ginterei” projektu.  

 

16.Izpilddirektora informācija 

Ziņo P.Baranovskis 

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm novembrī 

Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 

1. Notika kārtējais Jaunpils iedzīvotāju forums.  

2. Ir noslēdzies iepirkums Viesatu apgaismojuma izbūvei, ir uzsākti izbūves darbi. 

3. Tika greiderēti grants ceļi, lai līdz salam paspētu  tos nolīdzināt. 

4. Notika Lāčplēša dienas pasākumi, Valsts gadadienas svinību pasākumi. 

5. Ir saņemta VKPAI atļauja veikt jumta konservācijas darbus Dzirnavu ēkai, kā arī esam atraduši 

iespēju šo darbu izdarīt. 

6. Ir noslēdzies iepirkums  sociālā dienesta mikroautobusa iegādei un izsludināti iepirkumi-  skolas 

stadiona pārbūves projektēšanai un Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā. 

7. Labiekārtošanas nodaļa darbojās- tīrot sniegu, zāģējot kokus un izvietojot ziemassvētku  

apgaismojumu.  

8. Jaunpils novada domē  viesojās Tērvetes novadu speciālisti, lai iepazītos ar mūsu pieredzi dažādu 

jautājumu risināšanā.    

 
[..] 

 

L.Gintere informē, ka darba kārtības jautājumi izskatīti. 
 

Sēdi beidz 10.00. 
 

Paraksti 
 

Sēdi vadīja   (personīgais paraksts)    L.Gintere 

 
Sēdi protokolēja        D.Ellere 
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   Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 30.novembrī 

Nr.171 
Protokola Nr.10, 1.p. 

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

otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 

 

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. 

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 otrās 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, otro 

izsoli. 

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu „Zvaigznes”, Viesatās, 

Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 90900020306. 

3. Uzdot Izsoles komisijai organizēt trešo izsoli ar lejupejošu soli. 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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   Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 30.novembrī 
Nr.172 

Protokola Nr.10, 2.p. 

 
 

Par Jaunpils novada attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu 

 
Pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, 73. punktu „Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk  kā 

reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu  

apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā”, NOLEMJ: 

1. Uzsākt ar 2012. gada 29. februāra Domes sēdes Nr. 2, 20.p. lēmumu apstiprinātās Jaunpils novada 

attīstības programmas 2012. –2018. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju. 

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

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 

 
  



 

 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 30.novembrī 
Nr.173 

Protokola Nr.10, 3.p. 

 

Par projektu “Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils novada 

pašvaldībai piederošās zemēs un valdījumā esošas zemēs”” 

 
Saskaņā ar MK 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 

apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" 

punktu 32. nosacījumiem, ka atbalsta pretendents ir pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas 

veiks pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju pārbūvi vai atjaunošanu 

lauksaimniecības vai meža zemē un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai 

atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē un punkta 57.6. nosacījumiem  - šo noteikumu 32.1.3. 

apakšpunktā minētie pretendenti – pašvaldības iesniedz domes lēmuma kopiju par piedalīšanos projektā 

un visu ar projektu īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas un 

priekšfinansēšanas avotus) NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta pieteikumu “Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils novada 

pašvaldībai piederošās zemēs un valdījumā esošas zemēs” izvērtēšanai. 

2. Apstiprināt projekta aktivitātes: 

2.1.  Tehniskā projekta izstrāde; 

2.2. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana. 

2.3. Būvuzraudzība ; 

2.4. Autoruzraudzība 

3. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas EUR..,  projekta attiecināmās izmaksas EUR …., PVN 21 -  

EUR …. 

4. Projekta priekšfinansēšanai tiks ņemts aizdevums Valsts kasē  

5.  Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja V.Zīverte.  

 

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 

2016.gada 30.novembrī 
Nr.174 

Protokola Nr.10, 4.p. 

 

Par pabalstu veselības aprūpei  

 

Ierobežota pieejamība 

Priekšsēdētāja        L.Gintere  
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Protokola Nr.10, 5.p. 

 

Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu 

 
 

Ierobežota pieejamība 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Par platības precizēšanu 

  

Jaunpils novada dome 07.11.2016. saņēma Valsts Zemes dienesta vēstuli Nr.2-13-R/4579 „Par 

kadastra datu labošanu”, kurā lūgts precizēt platību vienai zemes vienībai. Zemes vienība nav uzmērīta, 

tā ir pašvaldības ceļš, platība ir izmainījusies uzmērot pašvaldībai piekritīgu zemi „Levestes krasti”, kā 

rezultātā izmainījās pieguļošā ceļa konfigurācija. 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.3. apakšpunktu, pašvaldība ir tiesīga pieņemt 

lēmumu par platības precizēšanu, ja tiek pārsniegtas noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas. 

Gadījumā, kad zemes vienību platību atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirību, tad 

pašvaldības lēmumā par zemes piekritību pašvaldībai jānorāda kadastra kartē aprēķinātā jaunā zemes 

platība.  

  Saskaņā ar iepriekš minēto, LR MK 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 5.1  punktu un 132.3 punktu, Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 93.pantu Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

 Precizēt zemes platību Jaunpils novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 90560070126 no 0,39 ha uz 0,50 ha. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Protokola Nr.10, 7.p. 

 

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Ieviņas”  

 
2016.gada 29.septembra Jaunpils novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.144 „Par zemes 

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

Jaunpils novada dome 2016.gada 17.novembrī saņēma licenzētas  mērniecības firmas SIA „Rūķis 

AG” iesniegumu, reģistrācijas nr. par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma 

piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumam pievienoti zemes ierīcības projekta divi 

eksemplāri un projekts CD formātā. 

Izskatot zemes ierīcības projektu, Dome konstatēja : 

 Zemes ierīcības projektu izgatavojis sertificēta mērniecības firma SIA „Rūķis AG” licence Baiba 

Eglīte, BA r.106, derīga līdz 08.12.2020., Zemes ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada būvvaldē 

17.11.2016., izpildīti visi Jaunpils novada Domes apstiprinātie projektēšanas nosacījumi. 

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

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

36.pantu, 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2014. 

gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Administratīvā procesa likuma 

55. panta 1.punktu, LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, 

Jaunpils novada dome NOLEMJ : 

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

vienības ar kadastra apzīmējumu 90560040005 zemes vienības sadales projektu. 

 Zemes gabals 33,1 ha tiek sadalīts divos zemes gabalos.  

   1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 30,9 ha platībā piešķirt nosaukumu „Ieviņu lauki”, piešķirt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 

0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un jaunu īpašuma kadastra numuru, NĪVKRIS 

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

ēkas. 



 

 

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

„Ieviņas”, saglabāt esošo adresi „Ieviņas” , Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Uz 

zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums sastāvēs no 

vienas zemes vienības. 

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. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560040006, platība 8,1 ha, nomainīt nosaukumu no 

„Ieviņas” uz „Ieviņu mežs”, saglabāt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, 

reģistrēt to NĪVKIS kā atsevišķu īpašumu. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, viena mēneša laikā 

no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Nr.178 

Protokola Nr.10, 8.p. 

8. Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

 
Lai sakārtotu Jaunpils novada pašvaldības īpašumus, kas atrodas Jaunpils pagasta teritorijā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 20.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 
„Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībā” 2., 11.punktu, kā arī 30.01.2013. Saistošiem 

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

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu Jaunpils novada dome 

NOLEMJ:  

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

1.1 saīsināt ielas garumu „Jaunā iela” (sarakstā Nr.20.) no 347 m uz 180 m, samazināt 
braucamās daļas laukumu no 1462,6 kvm uz 828,0 kvm saskaņā ar plāna pielikumu. Izslēdzamais ielas 

posms atrodas uz privātas zemes vienības „Dārzniecība”, kadastra apzīmējums 90560080172, ir slēgts, 

publiskai braukšanai netiek izmantots, īpašumiem piekļuve tiek nodrošināta ieviešot minētās izmaiņas.  
1.2 pagarināt ielas garumu ar grants segumu „Vēju iela” (sarakstā Nr.13.) no 200 m uz 435 

m, palielināt braucamās daļas laukumu ar grants segumu no 760,0 kvm uz 1827,00 kvm saskaņā ar plāna 
pielikumu. Iela atrodas uz pašvaldības zemes ar kadastra apzīmējumiem 90560080321 un 90560080366. 

1.3 pagarināt ielas garumu ar bruģa segumu „Vēju iela” (sarakstā Nr.13.) no 41 m uz 91 m, 
palielināt braucamās daļas laukumu ar bruģa segumu no 254,0 kvm uz 455,00 kvm saskaņā ar plāna 

pielikumu. Ceļš atrodas uz pašvaldības zemes ar kadastra apzīmējumu 90560080321. 

1.4 saīsināt ielas garumu ar grants segumu „Skolas iela” Viesatu ciema teritorijā no 340 m uz 
120 m, samazināt braucamās daļas laukumu ar grants segumu no 1156 kvm uz 408 kvm saskaņā ar plāna 

pielikumu. Izslēdzamais ielas posms dabā neeksistē.  
1.5 Samazināt saraksta „C” grupas ceļa garumu „Leveste -Mežavoti” (sarakstā Nr. 41), no 

1100 m uz 400 m saskaņā ar plāna pielikumu. Ceļš atrodas uz privātas zemes, publiskai braukšanai netiek 

izmantots, piekļuve īpašumiem tiek nodrošināta ieviešot minētās izmaiņas. 
1.6 Izslēgt no saraksta „C” grupas ceļu „Vīnakmeņu ceļš”, garums 300 m.  Ceļš dabā 

neeksistē, jau vairākus gadus dabā ir uzarts lauks. Piekļuve īpašumiem tiek nodrošināta ieviešot minētās 
izmaiņas.  

Zemes vienību, kura ŅĪVKIS reģistrēta kā atsevišķa zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

90560080313, platība 0,26 ha, pievienot īpašumam „Jaunpils strarpgabali”, īpašuma kadastra Nr. 
90560070139, 

kā atsevišķu zemes vienību, likvidēt īpašumu nosaukumu „Vīnakmeņu ceļš” , zemes vienībai 
nomainīt zemes lietošanas mērķi no „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā”, kods1101 uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, NĪLM 
kods0101, zemes vienībai piešķirt statusus „starpgabals” un „pašvaldībai piekritīga zeme”. 



 

 

1.7 Nomainīt dokumentos segumu „B” grupas ceļam „Laukgaļi-Dravnieki”  (sarakstā Nr.10) 

posmā pie „Raibaļām” un dambja posmā no asfaltbetona seguma uz grants segumu 1000 m garumā 

saskaņā ar plāna pielikumu. 
1.8 Saīsināt „C” grupas ceļa „Struteles skola-Skāmesti” (sarakstā Nr.4) garumu no 2200,0 m 

uz 1532,0 m, kadastra apzīmējums 90560010060, saskaņā ar plāna pielikumu. Ceļa turpinājums līdz 
kapiem atrodas Irlavas pagastā. 

1.9 Saīsināt „C” grupas ceļa „Ieviņas-Pilsciems” (sarakstā Nr.20) garumu no 1100,0 m uz 

830,0 m, saskaņā ar plāna pielikumu. Ceļa turpinājums atrodas uz privātas zemes, mājas „Ieviņas” 
apbūves teritorijā un ir slēdzams. Piekļuve visiem īpašumiem tiek nodrošināta ieviešot minētās izmaiņas. 

 
2. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot iesniegumu izmaiņu veikšanai 

pašvaldību ceļu un ielu reģistrā divos eksemplāros un iesniegt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts 

ceļi” Kurzemes reģiona Tukuma nodaļai un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.  
3. Minētās izmaiņas izdarīt Jaunpils pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites kartiņās 

grāmatvedības programmā. 
4. Par lēmuma izpildi atbildīgās personas Zinta Mielava, Pēteris Baranovskis, Mārīte Petrova. 

 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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Nr.179 

Protokola Nr.10, 9.p. 

Par ēkas “Jaunpils dzirnavas” jumta konservāciju. 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 14 panta 2.daļas 3. punktā noteikts: Pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu.  

  Pašvaldībai piederošās ēkas “Jaunpils dzirnavas” jumta segums ūdensdzirnavu caurteces pusē, 

kur nav mainīts dakstiņu klājs ir nolietojies tā, ka nepilda savu funkciju un ir bojātas spāres, gan jumta 

krēsls, gan starpstāvu pārsedze. Tika veikta apskate lai konstatētu apjomus un bojājumu pakāpi, kā 

rezultātā tika nolemts veikt steidzamus konservācijas darbus, lai bojājumi neturpina izplatīties uz daļu kur 

atrodas iekārtas. Veicot cenu aptauju ir saņemtas divas piedāvājumu tāmes. 

Pēc jumta konservācijas uzklājot plēvi bojātā dakstiņu klāja vietā, iegūstam laiku projektu izstrādei 

un finansējuma atrašanai lai sakārtotu šo objektu kā tūristu apskatei pieejamu un realizētu ieceres par 

amatu mājas, bibliotēkas un muzeja ekspozīcijas telpu izveidi, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Kopējā konservācijas projekta summa sastāda EUR 5941.35,- apmērā ar PVN. 

2. Konservācijas projekta finansējumu veikt no budžeta atlikuma.  

3. Par lēmuma izpildi atbildīgais izpilddirektors P.Baranovskis 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Nr.180 

Protokola Nr.10, 10.p. 

9. Jaunpils novada Jauniešu iniciatīvu projekta konkurss 

 

Balstoties uz Jaunatnes likuma 5.pantu par  Pašvaldības kompetenci jaunatnes politikas nozarē, 

Likuma par Pašvaldībām 12. pantu un Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 

nolikuma 9.7.punktu, nodaļa iesniedza priekšlikumu Jaunpils novada Domei- sākot ar 2017. gadu 

organizēt jauniešu iniciatīvu projekta konkursu, lai  finansiāli atbalstītu jauniešu iniciatīvas, kas veicinās 

Jaunpils  novada jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību sabiedriskajos procesos novadā.  

Projektu konkursa kopējā summa 1000.00 EUR, viena projekta maksimālā atbalstāmā summa 

200.00 EUR. 

Lai realizētu jaunatnes politikas attīstību un veidošanu, būtiski ir  

1)atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un 

radošajai attīstībai;  

2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences 

neformālās izglītības ceļā;  

3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;  

4) nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību. 

Jaunpils novada dome NOLEMJ:  

1. Rīkot Jaunpils novada Jauniešu iniciatīvas projekta konkursu; 

2. Nepieciešamo finansējumu ieplānot Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 2017.gada 

budžetā; 

3. Apstiprināt Jaunpils novada Jauniešu iniciatīvas projekta konkursa nolikumu pēc 2017.gada 

budžeta apstiprināšanas; 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba Rasa. 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.181 

Protokola Nr.10, 11.p. 
Par rehabilitācijas zāles aprīkojumu 

 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iegādāties rehabilitācijas zālei SLINGA terapijas aprīkojumu REDCORD WORKSTATION 

PROFESSIONAL. Veicot cenu aptauju, prasībām atbilstošu piedāvājumu spēj nodrošināt SIA 

”DINASTIJA” Reģ.Nr.40003838987, kas sastāda summu EUR 4646.40 apmērā, tajā skaitā PVN; 

 

2. iegādāties terapijas galdu – kušeti rehabilitācijas zāles aprīkošanai. Veicot cenu aptauju un tehniskās 

specifikācijas izpēti, atbilstošāko piedāvājumu sniedz SIA “Medserviss – M” Reģ.Nr.40003275494, kas 

sastāda summu EUR 1119.25 apmērā, tajā skaitā PVN; 

 

3. Piešķirt naudas līdzekļus Slinga terapijas aprīkojuma un terapijas galda iegādei  no budžeta atlikuma. 

 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt grozījums Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2016.gadam”. 

 

5. Par lēmuma izpildi atbildīgs Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons un 

izpilddirektors Pēteris Baranovskis. 

 

Priekšsēdētaja          L.Gintere  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 30.novembrī 
Nr.182 

Protokola Nr.12, 6.p. 

 

Par Saistošo noteikumu Nr.16/2016 „Grozījumi Jaunpils novada domes 2014.gada 
19.decembra Saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils novada kapsētu 

uzturēšanu” galīgo redakciju. 

 
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 16.novembra atzinumu 

Nr. 18-6/8502 „Par saistošajiem noteikumiem ” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 

ceturto, piekto, sesto, septīto daļu, NOLEMJ: 

1. Izdarīt precizējumus un apstiprināt saistošo noteikumu Nr.16/2016 „Grozījumi Jaunpils novada 

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

galīgo redakciju.  

2. Noraidīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 16.novembra atzinuma Nr. 

18-6/8502 „Par saistošajiem noteikumiem” 3.punktā izteikto (ministrijas ieskatā, pašvaldība nav tiesīga 

noteikt aizliegumu kapavietas uzturētājam izmantot konkrētus materiālus kapavietas noformēšanai. 

Vēlams saistošo noteikumu 8.punkta 43.4. apakšpunktu precizēt, un izteikt sekojošā redakcijā: 

”Kapavietas noformējumā atļauts izmantot videi draudzīgus materiālus) un atstāt negrozītu noteikumu 

8.punkta 43.4.apakšpunkta pirmo daļu.  

1.  Precizētus Jaunpils novada Domes 2016.gada 27.oktobra saistošos noteikumus 

Nr.16/2016 „Grozījumi Jaunpils novada domes 2014.gada 19.decembra Saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Par Jaunpils novada kapsētu uzturēšanu”  un pamatojumu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai elektroniskā veidā, 

parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils 

vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada mājas lapā. 

Pielikumā: 

 Saistošie noteikumi Nr. 16/2016 uz  2 lp. 

           Pamatojums uz 1 lp. 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16/2016. 
„Grozījumi Jaunpils novada domes 2014. gada 19. decembra Saistošajos noteikumos  

Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu ” 
 

APSTIPRINĀTS  
ar Jaunpils novada domes 

30.11 2016. lēmumu Nr. 182 
(protokols Nr.10, 12.punkts ) 

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”   
43. panta trešo daļu 

 
 

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

Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā: 

„9. Pirms atkritumu izmešanas tam norādītā vietā, apmeklētājiem jāveic atkritumu šķirošana 
nodalot no organiskajiem atkritumiem (dabīgie ziedi, vainagi, zari, lapas u.c.) neorganiskos 
(vidē nesadalās) atkritumus (svečturi, sveces, lentas, plastmasa, metāls, floristikas oāzes, 
mākslīgie ziedi, u.c.), ko izmet speciāli tam paredzētās vietās.” 
 
2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:  
„10. Veidojot jaunas kapavietas, dzīvžoga vai jebkura cita nožogojuma augstums nedrīkst 

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

3. Izteikt 13.3. punktu šādā redakcijā:  
  „13.3. Veikt mazo arhitektūras formu (piemēram, krusti, pieminekļi, soliņi, atbalsta 
sienas utt.) novākšanu vai citus pasākumus, ja tie nepieciešami vides drošības nodrošināšanai.” 
 
4. Izteikt 39.2. punktu šādā redakcijā:  

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

 

5. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:  
„40. Ja kapavietas uzturēšanas līgums ir izbeigts, pamatojoties uz šo noteikumu 39.2. punktu, 
persona var lūgt atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, iesniedzot iesniegumu kapsētas 
apsaimniekotājam, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts jauns kapavietas uzturēšanas līgums ar 
citu kapavietas uzturētāju un kapavietā ir veikts jauns apbedījums. Personai, kura vēlas atjaunot 
kapavietas uzturēšanas tiesības, ir pienākums noslēgt jaunu kapavietas uzturēšanas līgumu.” 
 

 



 

 

6. Izteikt  43.1. punktu šādā redakcijā:  

  „43.1. Pirms kapa vietu labiekārtošanas, uzturētājs konsultējas ar kapu 
apsaimniekotāju par teritorijas labiekārtojuma materiāliem un dizaina risinājumiem.” 
 

7. Izteikt 43.3. punktu šādā redakcijā:  
„43.3 . Jaunie apbedījumi nedrīkst atrasties tuvāk par 2 m no vēsturiskajiem apbedījumiem 
(vecākiem par 1940. gadu), saskaņā ar kapsētu plānu.”  
 
8. Papildināt noteikumus ar apakšpunktu 43.4. šādā redakcijā: 

„43.4. Kapa vietas noformējumā atļauts izmantot akmens, betona, koka, metāla 
izstrādājumus, kas stilistiski līdzīgi  vēsturiskajiem kapsētas apbedījumu 
labiekārtojuma elementiem vai iederas vēsturisko kapu ainavā.” 
 

 

Priekšsēdētāja                                                                                L.Gintere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.16 /2016. 

„Grozījumi Jaunpils novada domes 2014. gada 19. decembra Saistošajos noteikumos  

Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums 

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

uzturēšanu” nepieciešami, lai precizētu dažos punktos noteiktās 
prasības. 

2. Īss saistošo noteikumu satura 

izklāsts 
 

Grozījumos precīzāk atrunāta atkritumu šķirošana, precīzāk definētas 

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

3. Informācija par plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Paredzētiem grozījumiem nav ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Paredzētie grozījumi uzņēmējdarbības vidi Jaunpils novadā 
neietekmē. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības mājas lapā 

www.jaunpils.lv 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām ir notikušas. 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 

 



 

 

PAMATOJUMS 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 16.novembra atzinumam Nr. 

18-6/8502 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016. gada 30.novembrī  

 

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu pašvaldības autonomajās 

funkcijās ietilpst arī  gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā 

skaitā arī  par kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, Savukārt, saskaņā ar minētā likuma 43. panta trešo 

daļu dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.  

Ņemot vērā to, ka attiecībā uz Jaunpils novada teritorijā ietilpstošo Sparvu kapu apsaimniekošanu, ir 

būtiski saglabāt arī vēsturiski izveidojušos kapsētas veidolu (stilistisko noformējumu), ir pamatoti izvirzīt 

arī prasības attiecībā uz kapu vizuālo noformējumu un izmantojamiem materiāliem, lai tie būtu saderīgi ar 

jau esošo kapsētas vizuālo noformējumu. Šādu prasību noteikšana nav pretrunā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām.  

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 30.novembrī 
Nr.183 

Protokola Nr.10,13 .p. 
Par biedrībai “Vējmalas” 2014.gada projektam “Darām paši” izmaksātā avansa 

atzīšanu izdevumos. 

 

Saskaņā ar 2014.gada  Jaunpils novada domes finansētā projektu konkursa “Darām paši” biedrības 

“Vējmalas”  īstenotā projekta „Bērni-mūsu nākotne” tika uzrādīts konts, uz kuru izmaksā biedrības 

finansējumu, kurš norāda uz piederību fiziskai personai. Šīs kļūdas konstatēšana notika tikai izvērtējot 

projekta noslēguma atskaites, kas arī kavēja pabeigt šo projektu. Konstatējot, ka visas projektā plānotās 

aktivitātes ir veiktas labā kvalitātē, sasniedzot projekta mērķi, kā arī iesniegtie maksājumus apliecinošie 

dokumenti apliecina finansējuma izlietojumu atbilstoši projekta iesniegumam, tikai maksājumi veikti no 

iepriekš minētā fiziskās personas bankas konta, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

 

Atzīt Jaunpils novada domes izdevumos 639 EUR, kas tika izmaksāti, kā avansa maksājums 

2014.gadā konkursa „Darām paši” biedrības „Vējmalas” projekta „Bērni-mūsu nākotne” īstenošanai, tas ir, 

90% apmērā no sākotnējām plānotajām izmaksām. 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 30.novembrī 
Nr.184 

Protokola Nr.10, 14.p. 
 

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

budžetu 2016.gadam”” 

 

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

pirmo daļu, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saistošos Nr.18/2016 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

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

aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai.  

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

atbildīga sekretāre D.Ellere 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 1 lpp. 

 

Priekšsēdētaja          L.Gintere  
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2016 

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada Domes 

2016.gada 30.novembra 

sēdes Nr.10  lēmumu Nr.184 
 

 „PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1 „PAR JAUNPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM”” 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2016.gada 30.novembrī 

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu  
un likumu „Par pašvaldību budžetiem”16.panta pirmo daļu. 

Lēmumprojekts 

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

 
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  46 .pantu   un likumu „Par  pašvaldību  budžetiem” 16. panta 
pirmo daļu. 
 
2016. gada 28.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils pašvaldības budžeta noteikumi 2016.gadam” izdarīt 
šādus grozījumus: 
 

Speciālais budžets 
 

1. Palielināt izdevumus: 
 

04.000 Ekonomiskā darbība 

 

2300 

 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 
 

0452 

 

EUR 9000 

 

Novirzīt krājumiem, materiāliem, 

energoresursiem, precēm 

 

2. Samazināt izdevumus 
 

04.000 Ekonomiskā darbība 

 

2200 

 

Pakalpojumi 
 

0452 

 

EUR 4000 

 

Novirzīt krājumiem, materiāliem, 

energoresursiem, precēm 

 

5200 

 

Pamatlīdzekļi 

 

0452 

 

EUR 5000 

 

Novirzīt krājumiem, materiāliem, 

energoresursiem, precēm 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016.gada 30.novembrī 
Nr.185 

Protokola Nr.10, 15.p. 

Par komandējumu L.Ginterei 

 

Dome  14.11.2016. saņēma Latvijas Pašvaldību Savienības (LPS) vēstuli Nr. 1120163185/A1971 

ar lūgumu komandēt  Ligitu Ginteri komandējumu uz Māstrihtu (Nīderlandē) piedalīties  Eiropas vietējo un 

reģionālo pašvaldību padomes (CEMR),  organizētajā konferencē un Politikas  komitejas sanāksmē.  

 Pamatojoties uz LPS vēstuli Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri, norīkot komandējumā uz Māstrihtu ( Nīderlandē ) no 

2016. gada 12. -13. decembrim, lai piedalītos CEMR organizētajā konferencē un Politikas komitejas 

sanāksmē 

2. L.Ginterei komandējuma naudu, saskaņā ar  MK noteikumiem Nr. 969 „Kārtība kādā atlīdzināmi 

ar komandējumiem saistītie izdevumi” . 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 

 
 


