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īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava, Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, Juridisko pakalpojumu 

sniedzējs Juris Valters, Viesatu pagasta pārvaldes vadītāja Vita Petrova 
Citi: NTZ žurnāliste Baiba Reinsone, Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vadītājs Māris Lagzdiņš, 

SĒDI PROTOKOLĒ sekretāre Dita Ellere 

DARBA KĀRTĪBA:  
1. Izpilddirektora informācija 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jaunpils evaņģēliski luteriskajai draudzei 
3. Par Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības atskaiti 

4. Par 2017/2018.gada apkures sezonas tarifu izskatīšanu 

5. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Jaunpils novadā” 

6. Par  Jaunpils vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu  
7. Par pārstāvja deleģēšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē 

8. Par materiālu sagādi Likteņdārza Lielajam kalnam 
9. Par detālplānojuma nekustamā īpašumā “Ābeļdārzs”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads kadastra 

Nr.9056 008 0130 apstiprināšanu 

10. Par mācību maksas kompensēšanu Jānim Siliņam 
11. Par līdzdalību projektā “Simtgades bērni” 

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

13. Par nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā otrās izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
14. Par [..] iesniegumu 

15. Par kustamās mantas automašīnas Škoda Octavia izsoles rezultātu apstiprināšanu 
16. Par Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu apvienotās pašvaldības civilās aizsardzības 

komisijas nolikuma apstiprināšanu 

17. Par līdzfinansējumu biedrības “Dzīpars” projektam “Darbs dara darītāju” 
18. Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības autotransportam 

19. Par ēkas “Jaunpils Dzirnavas” konservāciju 
20. Par Saistošo noteikumu Nr.4/2017 “Kārtība kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi 

degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” galīgā redakcija 
21. Par nekustamā īpašuma „Kraujas” sadalīšanu un adreses labošanu 

22. Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

23. Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai 
24. Par platības un adreses precizēšanu īpašumam „Māja Dravnieki” 

25. Par nekustamā īpašuma „Virši” sadalīšanu 
26. Par zemes lietošanas mērķu nomainīšanu zemes vienībām, adrešu likvidēšanu 

27. Par nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa nomaiņu īpašumam 

 
 



 

28. Saistošie noteikumi Nr.9/2017 „Par  grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2017.gadam”” 
29. Par domes  un domes komiteju sēžu grafiku 2017. gada 2. pusgadam 

30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības Jaunpils RAC “RATS” projektam “Lauku viensēta- Latvijas 
dabas vērtību goda vietā” 

 
1. Izpilddirektora informācija 

Ziņo P.Baranovskis 
Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm jūlijā un augustā 

Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 

1.  Jūlijs tradicionāli ir darbinieku atvaļinājumu mēnesis, tāpēc darbi rit pakārtoti aizstājot vienam 

otru.  

2. Labiekārtošanas darbi turpinās- pļaujam zāli visur, arī ūdenskrātuvēs. Tika veikti koku sakopšanas 

darbi. Ir uzliktas jaunās norāžu zīmes visā Jaunpils centrā.  

3. Turpinām grants ceļu greiderēšanu un velēnu nostumšanu gar ceļa malām uz laukiem.  

4. SIA “Strabag”  ir veikusi virsmas apstrādi ar bituma emulsiju un drupināto materiālu. Šogad darbi 

tika veikti centra ielās, kur ir lielākā gājēju un auto plūsma, kā arī uz govju kompleksu “Raibaļas”. 

Nākamajā sezonā iespēju robežās darbus turpināsim uz atlikušajām ielām un asfalta seguma 

ceļiem.  

5. Esam iepirkuši interaktīvo stendu muzejam.  

6. Ir notikušas izsoles un atsavināts īpašums ar nosaukumu Jurģu ambulance, kā arī kustamā 

īpašuma automašīnas Škoda Octavia.   

7. Aktīvi darbojāmies organizējot dažādus pasākumus: Latvijas mazpulku nometne, dažādi sporta un 

jauniešu pasākumi, dziedošo jauniešu nometne, kā arī  ikgadējie viduslaiku svētki. Viduslaiku 

svētku ietvaros uzņēmām viesus no Čehijas pilsētas Novohradas (Jaunpils) . Jāatzīmē, ka 

organizēt un uzņemt mēs protam, par ko liecina ciemiņu atsauksmes, tāpēc paldies visiem kas 

šajās visās norisēs piedalījās. 

8. Skola ir gatava jaunajai sezonai.  

9. Ir saskaņoti jauni sabiedriskā transporta maršruti no Tukuma un no Jaunpils uz Viesatām, kā 

rezultātā arī izmainīti skolēnu vešanas maršruti kurus veic pašvaldība. 

10. Esam saņēmuši projektu dokumentāciju par skolas stadiona pārbūvi, grants ceļu pārbūvi, pils 

muzeja krāsns restaurāciju. Tagad gatavojam iepirkumus šo darbu veicējiem.  

 
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jaunpils evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Ziņo L.Gintere 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.91 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jaunpils evaņģēliski luteriskajai 

draudzei” projektu. 

[..] 

3. Par Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības atskaiti un deleģējuma līguma 
pagarināšana 

Ziņo M.Lagzdiņš,  P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē. 

Diskusijās L.Bierande, R.Altenburgs. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.92 “Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības atskaiti un deleģējuma 

līguma pagarināšanu” projektu. 

[..] 

4. Par 2017/2018.gada apkures sezonas tarifu izskatīšanu 

Ziņo G.Jubiņš 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Diskusijās R.Altenburgs 



 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.93 “ Par 2017/2018.gada apkures sezonas tarifu izskatīšanu” projektu. 

[..] 

5. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpils novadā” 

Ziņo G.Jubiņš, P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.94 “Par Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpils novadā" projektu. 

[..] 

6. Par Jaunpils vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu 

Ziņo L.Gintere 

Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.95 “Par Jaunpils vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu” projektu. 

[..] 

7. Par pārstāvja deleģēšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē 

Ziņo L.Gintere 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.96 “Par pārstāvja deleģēšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē” 

projektu. 

[..] 

8. Par materiālu sagādi Likteņdārza Lielajam kalnam 

Ziņo L.Gintere 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.97 “Par materiālu sagādi Likteņdārza Lielajam kalnam” projektu. 

[..] 

9. Par detālplānojuma nekustamā īpašumā “Ābeļdārzs”, Jaunpils pagasts, Jaunpils 
novads kadastra Nr.9056 008 0130 apstiprināšanu 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.98 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ābeļdārzs”, Jaunpils pagasts, 

Jaunpils novads, kadastra Nr.90560080130 apstiprināšanu” projektu. 
[..] 

10. Par mācību maksas kompensēšanu Jānim Siliņam 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.99 “Par mācību maksas kompensēšanu Jānim Siliņam” projektu. 

[..] 



 

 
11. Par līdzdalību projektā “Simtgades bērni” 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.100 “Par līdzdalību projektā “Simtgades bērni”” projektu. 

[..] 

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

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.101 “Par nekustamā īpašumu “Aizkalna lauks”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu”  projektu. 

[..] 

13. Par nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā otrās 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.102 “Par nekustamā īpašuma “Jurģu ambulance”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 

novadā otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu” projektu. 

[..] 

14. Par [..]iesniegumu 

Ziņo Dz. Krastiņa 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.103 “Par Artūra Balama iesniegumu” projektu. 
[..] 

15. Par kustamās mantas automašīnas Škoda Octavia izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo Dz.Krastiņa  

Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.104 “Par kustamās mantas automašīnas Škoda Octavia izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” projektu. 

[..] 
16. Par Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu apvienotās pašvaldības civilās 

aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.105 “Par Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu apvienotās 

pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu” projektu. 

[..] 

17. Par līdzfinansējumu biedrības “Dzīpars” projektam “Darbs dara darītāju” 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 



 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.106 “Par līdzfinansējumu biedrības “Dzīpars” projektam “Darbs dara 

darītāju” projektu.  

[..] 
18. Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības autotransportam 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.107 “Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības autotransportam” 
projektu. 

[..] 
19. Par ēkas “Jaunpils Dzirnavas” konservāciju 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.108 “Par ēkas “Jaunpils Dzirnavas” konservāciju” projektu. 
[..] 

20. Par Saistošo noteikumu Nr.4/2017 “Kārtība kādā sakārtojamas, konservējamas vai 
nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” galīgā 

redakcija 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.109 “Par Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 “Kārtība kādā sakārtojamas, 

konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” galīgā 

redakcija” projektu. 

[..] 

21. Par nekustamā īpašuma „Kraujas” sadalīšanu un adreses labošanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.110 “Par nekustamā īpašuma “Kraujas” sadalīšanu un adreses labošanu” 
projektu. 

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

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.111 “Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā” projektu. 

[..] 
23.  Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.112 “Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai” projektu. 

[..] 



 

24. Par platības un adreses precizēšanu īpašumam „Māja Dravnieki” 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 113 “Par platības un adreses precizēšanu īpašumam “Mājas Dravnieki”” 
projektu. 

[..] 
25. Par nekustamā īpašuma „Virši” sadalīšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.114 “Par nekustamā īpašuma “Virši sadalīšanu” projektu.  

[..] 
26. Par zemes lietošanas mērķu nomainīšanu zemes vienībām, adrešu likvidēšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.115 “Par zemes lietošanas mērķa nomainīšanu zemes vienībām, adrešu 

likvidēšanu” projektu. 

[..] 

27. Par nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa nomaiņu īpašumam 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.116 “Par nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa nomaiņu īpašumam” 
projektu. 

[..] 

28. Saistošie noteikumi Nr.9/2017 „Par  grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” 

Ziņo E.Stūre 

Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.117 “Saistošie noteikumi Nr.9/2017 “Par grozījumiem Saistošajos 

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

29.  Par domes  un domes komiteju sēžu grafiku 2017. gada 2. pusgadam 

Ziņo L.Gintere 
Jautājums izskatīts 23.08.2017. Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komisijas sēdē 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.Nr.118 “Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2017.gada 

2.pusgadam” projektu. 

[..] 
30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības Jaunpils RAC “RATS” projektam “Lauku 

viensēta- Latvijas dabas vērtību goda vietā” 

Ziņo P.Baranovskis 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, L.Bierande, V.Pavlovska, R.Altenburgs, R.Pranis, 

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



 

Apstiprināt lēmuma Nr.119 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības Jaunpils RAC “RATS” 

projektam “Lauku viensēta- Latvijas dabas vērtību goda vietā”” 
[..] 

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

 

Sēdi beidz 10.00. 
 

Sēdi vadīja    L.Gintere 
 

 

Sēdi protokolēja    D.Ellere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 31. augustā 

Nr.91 

Protokola Nr.8, 2.p. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jaunpils evaņģēliski luteriskajai draudzei 

 
2017.gada 15.augustā Jaunpils novada dome saņēma iesniegumu Nr. 3-8/691 no Jaunpils 

evaņģēliski luteriskās draudzes ar lūgumu līdzfinansēt Jaunpils baznīcas pamatu hidroizolācijai, vēsturisko 

sienu remontam un iekšējo sienu atjaunošanai 7500 euro apmērā. Šogad Jaunpils evaņģēliski luteriskā 
draudze ir piedalījusies projektu konkursā un ieguvusi ES finansējumu 22 500 euro apmērā. Projektu 

izstrādāja SIA “MERU arhitekti” un projekts ir saskaņots Jaunpils būvvaldē un Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. 
Veicot cenu aptauju, kā lētāko no pakalpojumu piedāvāja uzņēmums SIA “Velve M.S Tehnoloģijas”, 

kura pakalpojuma maksa ir 30340, 85 euro, kas krietni pārsniedz ES projektu konkursa piešķirto summu. 
Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un saskaņā ar likumu  “Par pašvaldībām” 15.panta piekto 

daļu Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1.Piešķirt nepieciešamo finansējumu Jaunpils evaņģēliski luteriskajai draudzei 7500 euro apmērā. 
2. Par lēmuma izpildi atbildīgi izpilddirektors Pēteris Baranovskis un galvenās grāmatvedes pienākumu 

izpildītāja Elīna Stūre. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.92 

Protokola Nr.8, 3.p. 

 
Par Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības atskaiti 

 
Jaunpils novada dome saņēma atskaiti no Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, par ieskaitītajiem 

izlietotajiem naudas līdzekļiem laika periodā no 15.09.2016.-30.12.2016. 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21. pantu, kurš paredz, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas  ir attiecīgā pašvaldības pārziņā un 15.panta pirmās daļas 4 un 6 punktiem, kuri nosaka 

pašvaldības autonomo funkciju- a) gādāt par iedzīvotāju izglītību un b) piedalīties civilās aizsardzības 
pasākumu nodrošināšanā, NOLEMJ: 

1. Ar Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību noslēgt deleģējuma līgumu par pašvaldības 
iedzīvotāju izglītošanu ugunsdrošības jautājumos un palīdzības sniegšanu ugunsgrēku gadījumā 

uz vienu gadu; 

2. Deleģējamo uzdevumu veikšanai, nodot pašvaldībai piederošās ugunsdzēsības automašīnas GAZ-
66AC30, valsts reģistrācijas Nr. AF032592 un GAZ-5321, valsts reģistrācijas Nr. AF032594; 

3. Deleģējamo uzdevumu veikšanai piešķirt mērķdotāciju EUR 2000 ( divi tūkstoši euro) apmērā, 
kas tiek izmaksāta divās vienādās daļās. Pirmā daļa pēc līguma parakstīšanas, bet otrā daļa pēc 

atskaites par pirmās daļas izlietojumu paredzētajiem mērķiem iesniegšanai pašvaldībā. 

4. Lēmuma 3.punktā minēto finansējumu segt no pamatbudžeta ieplānotajiem finanšu līdzekļiem. 
5. Juridisko pakalpojumu konsultantam Valteram sagatavot deleģēšanas līgumu; 

6. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis.  

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.93 

Protokola Nr.8, 4.p. 

 
Par 2017/2018.gada apkures sezonas tarifu izskatīšanu 

 
2017.gada 4.augustā Jaunpils novada dome saņēma iesniegumu Nr.3-8/661 no PSIA “Jaunpils KS” , 

reģ. Nr. 40003434765, adrese “Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, ar lūgumu izskatīt 
2017/2018 sezonas apkures tarifus.  

Ņemot vērā sniegto informāciju un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmo punktu, Jaunpils 

novada dome NOLEMJ: 
Apstiprināt 2017/2018. gada apkures sezonas tarifus.  

Pielikumā : Apkures tarifu aprēķins uz 2 lpp; 
 Kopsavilkums par tarifiem uz 1 lpp. 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.94 

Protokola Nr.8, 5.p. 

 

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpils novadā” 

 
Par Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Jaunpils novadā” 

saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. 

punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. 
punktu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpils novadā”; 

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

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

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

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2017 

APSTIPRINĀTI 

ar Jaunpils novada domes 

2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu Nr.94 
(protokols Nr.8) 

 

“SABIEDRISKO ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA 
JAUNPILS NOVADĀ” 

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017. gada . augustā 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 

pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu un 
trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. punktu 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības 

komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei; 

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības; 
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā 

līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību; 

1.4. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu. 
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un ar to saistīto 

normatīvo aktu izpratnē. 
3. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

3.1. Pakalpojumu lietotājs — nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi 
dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības 

pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu; 

3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp 
Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, 
pienākumiem un atbildības robežām; 

3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja 

parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra 
Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma 

sniegšanas piederības robežas); 
3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri 

diennaktī) atbilstoši noteikumu 2. pielikumam vai piemērojot Latvijas būvnormatīvu LBN-221-15. 
Ūdens patēriņa norma tiek piemērota gadījumos, kad īpašumā nav ierīkots komercuzskaites 

mēraparāts vai komercuzskaites mēraparātam beidzies verifikācijas termiņš, tas ir noņemts vai 

bojāts. 
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – 

ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu 

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p15
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/290977-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-talsu-novada#piel2


 

pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vidi 

Jaunpils novadā un racionāli izmantotu dabas resursus. 
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Jaunpils novada teritorijā. 

6. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz 
decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem. 

 

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

 
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi. 
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko 

noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, pievieno nekustamā 
īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu tehnisko noteikumu pieprasījumā ietverto personas datu 

apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai. 
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu 

saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu 

sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai. 
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi. 

11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās 
kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļošajā ielā 

atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācija tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā 

attiecīgā teritorija noteikta kā apbūves teritorija, kurā ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un 
centralizētās kanalizācijas sistēma. 

12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām 
(piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā 

jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas 
pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs 

ievads. 

13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram, traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas 
zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas 

sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās 
elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu 

vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk 

novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas. 
14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu 

sniedzējam iesniedz: 
14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā vai digitālā formā; 

14.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu un noplombēšanu; 

14.3. aktu par pievienošanos pie Pakalpojuma sniedzēja tīkliem; 
14.4. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru 

dn≥200mm; 
15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā 

īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika 
izmantotas nekustamajā īpašumā radīto notekūdeņu uzkrāšanai, ja tas var radīt kaitējumu videi. 

16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita 

Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas 
cauruļvadiem, tai skaitā, šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā 

saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes 

un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt 
saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un 

Pakalpojumu lietotāju. 
17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, 

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā, piemēram, ēkas 
pagrabā vai tiešā ūdensapgādes ievada tuvumā. 

18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu 

komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums. 
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19. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta 

zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites 
mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla 

atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas. 
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības 

3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana 
20. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir: 

20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas sarkanās 
līnijas robežās līdz Pakalpojumu lietotāja ievadam vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā; 

20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu 

stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri; 
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli līdz tuvākai skatakai ielas sarkano līniju robežās 

pie Pakalpojuma lietotāja īpašuma vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā; 
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, 

pašteces kanalizācijas tīkli; 
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās 

skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes; 

20.6. Pakalpojumu sniedzēja bilancē esošie komercuzskaites mēraparāti. 
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, 

kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma 
sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras 

apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai, ja tāda 
paredzēta, jābūt noteiktai attiecīgā līgumā. 

22. Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves 
(tai skaitā, komercuzskaites mēraparāta mezgls un kanalizācijas skatakas) tiek izbūvētas, apsaimniekotas 

un remontētas par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem. 
23. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošajiem tīkliem un būvēm ir noteiktas 

ekspluatācijas aizsargjoslas ar ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 
24. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir 

tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par 
ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas 

noteikumiem. 

25. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt 

Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas. 

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā 

26. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus: 
26.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to 

ekspluatācijas mūžu; 
26.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apkalpojošā personāla veselībai; 
26.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas 

prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus; 
26.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5; 

26.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz 
kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki); 

26.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz noteikumu 1. 

pielikumānoteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas. 
27. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 1. pielikumā 

noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad: 
27.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas 

sistēmā jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas 
piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas noteikumu 1. pielikumā; 

27.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut 

Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas 
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attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma 

koncentrācija un maksa par piesārņošanu noteikta Pakalpojumu līgumā un ja piesārņojuma 
koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 
28. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta 

piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par 

atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 
29. Gadījumos, ja noteikumu 27. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos 

notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma 
līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā 

vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības 

pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma. 
30. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. 

Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu. 
31. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur: 

31.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām (atbilstīgi Ministru kabineta 

2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"), 
izņemot tās vielas un to savienojumus, kuras ir norādītas noteikumu 1. pielikumā; 

31.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu 
maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā; 

31.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV); 

31.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, 
oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos; 

31.5. radioaktīvas vielas; 
31.6. vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu vai nogulsnēties tajos; 

31.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un 
krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.; 

31.8. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, kuru diametrs ir mazāks par 4 mm; 

31.9. vielas, kas nav minētas noteikumu 1. pielikumā. 
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un 

aizsardzībai 
32. jebkurai personai ir aizliegts: 

32.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz 

atbilstoši apzīmētām hidrantu akām; 
32.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt 

lietus ūdeņus un gruntsūdeņus (pieslēgt drenāžas sistēmas), izņemot Saistošajos noteikumos 
noteiktus gadījumus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus; 

32.3. veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās 

centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās bez saskaņojuma ar 
Pakalpojuma sniedzēju; 

32.4. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu; 
32.5. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu sniedzējs ir 

pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā; 
32.6. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku 

vākus; 

32.7. pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla 
pieslēgumus; 

32.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes. 
33. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs bez pamatota iemesla nedrīkst kavēt plāksnīšu ar 

hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem. 

34. Pakalpojumu lietotājiem jānodrošina vienmērīga notekūdeņu daudzuma un sastāva novadīšana 
kanalizācijas tīklā visas diennakts laikā. Nepieciešamības gadījumā Pakalpojumu lietotājs ierīko ražošanas 

notekūdeņu krājtvertnes. 
35. Pakalpojumu lietotājiem, kuru Īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem tauku uztvērējiem. 
36. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav 

hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt 

kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai 
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netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par 

iespējamām sekām. 
37. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas 
vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem. 

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības 

38. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina 
ugunsdzēsības ūdensapgādi un stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbību, Pakalpojumu sniedzējs 

noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir 
atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas aizbīdņiem 

jāatrodas stāvoklī "Ciet". 

39. Noņemt noteikumu 38. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot 
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu 

lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības 
sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai. 

40. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu 
sniedzēja vajadzībām. 

41. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, 

ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir 
uzstādīts, vai, pamatojoties uz Pakalpojumu sniedzēja veikto aprēķinu. 

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība 
42. Jaunu ūdens brīvkrānu izbūve ir aizliegta, izņemot atsevišķus gadījumus, ja tas rakstiski saskaņots 

ar Pakalpojumu sniedzēju un brīvkrānam ir ierīkots komercuzskaites mēraparāta mezgls. Ir aizliegts 

pievienot cauruļvadus aiz brīvkrāniem.   
43. Pakalpojumu sniedzējs, iepriekš saskaņojot ar pašvaldību, ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus 

vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt 
centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus. Brīvkrānu likvidēšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 1 gadu. 

44. Pie Brīvkrāna ir aizliegts mazgāt veļu, transportlīdzekļus, kā arī veikt citas darbības, piesārņojot 
apkārtējo vidi. 

45. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu 

sniedzējam vai attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājam. 
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma 

slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība 
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi 

46. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz: 

46.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs; 
46.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai 

dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas 
paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai 

pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav 

pārņemtas no pašvaldības; 
46.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks 

(kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku 
vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros; 

46.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma 
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu; 

46.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos 

ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā; 
46.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus 

notekūdeņus, gadījumos, kad, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, šāda kārtība tiek atļauta. 
47. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu 

sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas 

un pievienojot sekojošo: 
47.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo 

Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, 
dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet 

ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.); 
47.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu; 

47.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 

Pakalpojuma līguma slēgšanu; 
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47.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – 

dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu; 
47.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai 

notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir; 
47.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) 

lēmumu, gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu 

īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 

48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojuma 
lietotāja īpašuma iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā 

informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Līguma noslēgšanai. 

49. Pakalpojuma lietotājs pirms Līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas 
tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos 

definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija 
iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 
50. Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju 

komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu 

fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma 
slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo 

konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu. 
51. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Līguma 

slēdzējam pirms Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot 

no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par 
saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem. 

52. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Līguma 
slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Līguma slēdzējs: 

52.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos 
dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām; 

52.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta 

mezgla izbūvi; 
52.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis 

atbilst ekspluatācijas prasībām. 
53. Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā 

rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšana Līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Līguma noslēgšanas 
procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā 

Līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu. 
54. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš 

tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Līguma slēdzēja visus nepieciešamos 

dokumentus Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai. 
55. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un 

nosacījumi: 
55.1. informācija par līdzējiem; 

55.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis; 
55.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts; 

55.4. Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt); 

55.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem; 
55.6. pakalpojumu uzskaites kārtība; 

55.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti. 
56. Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja 

nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama 

Līguma sastāvdaļa. 
57. Gadījumos, kad šāda kārtība ir saskaņota ar Pakalpojuma sniedzēju, Pakalpojuma lietotājs kopējā 

novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, drīkst novadīt lietus 
notekūdeņus no Pakalpojuma lietotāja teritorijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā 

saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Pakalpojuma lietotāja iesniegtajiem 
datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu. 

58. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojuma lietotājam jāiesniedz rakstiskā 

veidā 10 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Līgumā noteiktajā 



 

termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par 

nākamo norēķinu periodu. 
59. Līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojuma 

lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. 
Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojuma lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu 

sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi 

Līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad 
Pakalpojuma lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par 

pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem. 
60. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojuma lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, 

nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus. Ja tiek konstatēta neatbilstība, Pakalpojumu 

sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojuma lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem. 
61. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu 

sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu 
sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 

pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai 
atteikties slēgt jauno Līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar 

Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību. 

62. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt 
kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojuma lietotājam. Pakalpojuma lietotājs nav tiesīgs 

traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus. 
63. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens 

daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 

20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā 
laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojuma lietotājs vienojas par patērētā ūdens daudzuma 

uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja tas nepieciešams. 
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība 

64. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties. 
65. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Līguma noteikumus, Līguma noteikumi tiek 

piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu. 

66. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, 
Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta 

Pakalpojuma lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, 
skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojuma lietotājam. 

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība 

67. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad: 
67.1. puses Līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties; 

67.2. Līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojuma lietotāja 
pieprasījuma; 

67.3. Līguma noteikumos paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs; 

67.4. beidzas Līguma termiņš; 
67.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Līguma noslēgšanu. 
68. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Līgumu: 

68.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs 
iesniegumu Līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojuma lietotājs paziņojumu par Līguma 

izbeigšanu nav iesniedzis; 

68.2. Pakalpojuma lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas 
saistībām izrietošus Līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā); 

68.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā; 
68.4. ja Pakalpojuma lietotājs ir mainījis Līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi; 

68.5. ja Pakalpojuma lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav 

iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par 

Līguma laušanu. 
69. Izbeidzot Līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes 

un/vai kanalizācijas pakalpojumus. 
70. Ja Līgums tiek izbeigts, Pakalpojuma lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par 

tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai. 

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu 
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71. Par noteikumu 26., 31., 32., 35., 37., 40. punktā noteikto prasību neievērošanu personas var tikt 

administratīvi sodītas ar naudas sodu: 
71.1. fiziskās personas no 10 EUR līdz 350 EUR; 

71.2. juridiskās personas no 60 EUR līdz 1400 EUR. 
72. Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesības Pakalpojuma sniedzējam un pašvaldības policijas 

amatpersonām. 

73. Sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas pašvaldības policijas 
amatpersonas. 

74. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija. 
75. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas. 

VI. Noslēguma jautājumi 

76. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Jaunpils Vēstis". 
77. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jaunpils novada domes saistošie noteikumi 

Nr. _______________________________________________________. 
78. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai 

pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti 
tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 6 (sešu) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

79. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto 

Līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas 

gadījumā, Pakalpojuma lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Līguma 
pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir 

piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 3. punktā minētie 

sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi. 
 

 
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja         L.Gintere 
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1. pielikums 

Jaunpils novada domes 31.05.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2017 

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņiem 

Nr. p. k. Piesārņojošā viela* Maksimāli pieļaujamā koncentrācija 

(mg/l) 

1. Kopējās suspendētās vielas 450 

2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 740 

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 350 

4. Kopējais fosfors 23 

5. Kopējais slāpeklis 80 

6. Dzīvsudrabs 0,05 

7. Kadmijs 0,2 

8. Varš 0,5 

9. Niķelis 1,0 

10. Svins 0,5 

11. Hroms 0,5 

12. Cinks 2,0 

13. Naftas produkti 0 

14. Tauki 30 

* Notekūdeņi, kas satur vielas, kas nav minētas tabulā, tiek novadīti kanalizācijas tīklā saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja         L.Gintere 
  



 

 

2. pielikums 
Jaunpils novada domes 31.08.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2017 
Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts 

komercuzskaites mēraparāts 

Nr. Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe 

Viena iedzīvotāja 

ūdens patēriņš 

diennaktī (vidēji 
gadā), l/dn 

1 

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens 

apgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar centralizēto karstā 
ūdens apgādi vai vietējo karstā ūdens apgādi. 

200 

2 
Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens 

apgāde, bez centralizētās kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas. 
90 

 
 

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja        L.Ginere 

  



 

3. pielikums 

Jaunpils novada domes 31.08.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2017 

PAKALPOJUMA LĪGUMA PARAUGS 
 

Pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu lietotājs/Pilnvarotā 
persona/Pārvaldnieks [izvēlas attiecīgo līguma 

slēdzēja pusi] 

    

Kontaktinformācija, adrese Reģistrācijas Nr. / personas kods 

Tālrunis / Fakss Tālrunis / Fakss 

e-pasts e-pasts 

Konti   

    

Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem [LĪGUMA 
SPECIĀLIE NOTEIKUMI] (turpmāk – Līgums) 

Nr._____ 

    

Adresē   

Tiek nodrošināts no (aizpilda, ja pakalpojumu sniegšana atšķiras no Līguma slēgšanas 
datuma) 

1. Uzskaites metode   

1.1. Aukstais ūdens pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem 

1.2. Kanalizācija vienāds ar ūdens patēriņu 

1.3. Komercuzskaites 
mēraparāta (turpmāk – 
skaitītājs) rādījumus 

paziņo Pakalpojumu lietotājs vai nolasa Pakalpojumu sniedzējs (atstāj 
vajadzīgo) katru mēnesi no _________ līdz ____________datumam 

1.4. Citi gadījumi pēc normām vai cita aprēķina (norāda vajadzīgo) 

Aprēķinu veic izmantojot aprēķinu metodiku un datus, ko Pakalpojumu lietotājs iesniedzis Pakalpojumu 
sniedzējam [daudzdzīvokļu māju gadījumā piemērojams likums "Par dzīvojamo māju pārvaldīšanu" un MK 
noteikumi Nr. 524 u.c.] 

  

2. Norēķinu kārtība 

2.1. Rēķina piegādes adrese   

2.2. Pakalpojumu maksa/tarifs 

EUR/m3 

ūdens _________ 

kanalizācija ____________ 

  un pievienotās vērtības nodoklis _________ 
atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam 

Pakalpojuma cena par ūdensapgādi un notekūdeņu pieņemšanu tiek 
noteikta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora Padomes 

apstiprinātiem tarifiem. Ja normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumiem izmainās apmaksas tarifi, 
tad samaksa par Pakalpojumu mainās ar jaunā tarifa spēkā stāšanās 

dienu. 
Informācija par jauno tarifu tiek paziņota plašsaziņas līdzekļos. 

2.3. Norēķinu periods viens kalendārais mēnesis 

2.4. Rēķina samaksas termiņš ___________ kalendārās dienas pēc norēķina perioda beigām 

2.5. Nokavējuma procenti vai 
līgumsods 

  

Saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" Puses vienojas, ka Pakalpojumu sniedzēja rēķini ir derīgi bez 
paraksta. 

Nokavējuma procentus vai līgumsodu aprēķina, sākot ar nākamo dienu pēc samaksas termiņa beigām līdz 

https://likumi.lv/wwwraksti/2017/102/BILDES/T_P3.DOCX
https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums
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samaksas dienai, to ieskaitot/ līgumsodam ne vairāk kā 10 % no pamatsummas. 

Samaksa ir uzskatāma par izdarītu dienā, kad nauda ir ieskaitīta Pakalpojumu sniedzēja kontā vai 
iemaksāta kasē. Pārmaksātās summas ieskaita nākamo periodu maksājumos. 

3. Speciālie nosacījumi 

3.1. Notekūdeņos nedrīkst būt: cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis, personīgās higiēnas 

priekšmeti, pārtikas un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā, vielas, kas var uzliesmot vai veidot 
sprāgstošu maisījumu, eļļas, tauki un naftas produkti, citi priekšmeti, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu. 

3.2. Pakalpojumu lietotājs nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informē Pakalpojumu 

sniedzēju, ja līdz kārtējā mēneša 25. datumam nav saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī saņemto 
Pakalpojumu. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu, ja Pakalpojumu lietotājs par tā nesaņemšanu nav 

paziņojis šajā punktā noteiktajā termiņā. 

  

    

Pakalpojumu sniedzēja vārdā Pakalpojuma lietotājs/Pilnvarotā persona/ 
Pārvaldnieks [izvēlas attiecīgo līguma slēdzēja pusi] 

paraksts paraksts 

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds 

Amats Amats (ja jur.pers.) 

Datums Datums 

LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi. 

1.1. Nodrošināt normatīviem aktiem un Līguma nosacījumiem atbilstošu ūdenssaimniecības 

pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) kvalitāti un kvantitāti. 
1.2. Noplombēt komercuzskaites mēraparātu, sastādīt plombēšanas aktu, nodrošināt mēraparāta 

verificēšanu. 
1.3. Savlaicīgi brīdināt medijos par plānotiem remontiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos. 

2. Pakalpojumu sniedzēja tiesības. 

2.1. Bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt sniegt pakalpojumus: 
2.1.1. uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu, ja ir pārtraukta 

elektroenerģijas piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir 
palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai, kā arī dabas katastrofu vai avāriju laikā; 

2.1.2. ja Pakalpojumu lietotājs nav nodrošinājis komercuzskaites mēraparāta saglabāšanu, to patvaļīgi 
regulējis, noņēmis plombu no komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai 

hidranta; 

2.1.3. ja Pakalpojuma lietotājs neievēro Līgumā noteikto ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas 
kārtību, tai skaitā prasības notekūdeņu sastāvam un piesārņojošo vielu koncentrācijai, kas var izraisīt vai 

izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības 
traucējumus; 

2.1.4. ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir ierīkojis patvaļīgu pieslēgumu pie centralizētās 

ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas; 
2.1.5. ja Pakalpojumu lietotājs savās atbildības robežās (skatīt Pielikumā – Tīklu apkalpošanas robežu 

akts) esošos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklos nav novērsis bojājumus, kuri ietekmē centralizēto 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu, vai nodara kaitējumu citiem pakalpojumu lietotājiem. 

2.2. Pārtraukt sniegt pakalpojumus un lauzt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Pakalpojumu 

lietotāju 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojumu lietotājs: 
2.2.1. ar savu darbību vai bezdarbību traucē Pakalpojumu sniedzēja darbiniekam piekļūt pie 

ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī komercuzskaites mēraparāta mezglam; 
2.2.2. ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ziņas, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu 

uzskaitei [ja attiecināms Speciālo noteikumu 1.3. punkts]; 
2.2.3. Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņa nav nodrošinājis komercuzskaites mezgla 

sakārtošanu. 

2.3. Pārtraukt sniegt pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot Pakalpojumu lietotāju 30 (trīsdesmit) 
kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojumu lietotājs lieto pakalpojumus pēc Līguma izbeigšanas, neveic 

maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā vai citus ar pakalpojumiem 
saistītos Pakalpojumu sniedzēja aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto kompensāciju 

par pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ir apturēta Pakalpojumu lietotāja saimnieciskā 

https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu#p25


 

darbība, pasludināts maksātnespējas process, uzsākta bankrota procedūra vai likvidācijas process. 

Atkārtoti Pakalpojumu lietotājs rakstiski tiek brīdināts 3 (trīs) darba dienas pirms pakalpojumu 
pārtraukšanas. 

2.4. Noplombēt Pakalpojumu lietotāja vietējo ūdens ieguves skaitītāju un/vai notekūdeņu plūsmas 
mērītāju [ja attiecināms speciālo noteikumu 1.punkts] un sastādīt aktus, kontrolēt rādījumu nolasījumu 

pareizību, kontrolierīču ekspluatācijas prasību ievērošanu, veikt ārpuskārtas rādījumu pārbaudes, uzlikt 

kontrolskaitītājus. 
2.5. Noteikt Pakalpojumu lietotāja notekūdeņu piesārņojuma pakāpi akreditētā laboratorijā. 

2.6. Paziņojums par piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas (turpmāk – MPK) 
pārsniegšanu noņemtajā paraugā tiek nosūtīts Pakalpojumu lietotājam ne vēlāk kā __________ darba 

dienas pēc parauga noņemšanas. 

2.7. Ja konstatēts notekūdeņu piesārņojums, kas pārsniedz pašvaldības saistošajos noteikumos 
"__________________" noteiktās piesārņojošo vielu MPK, Pakalpojumu sniedzējs aprēķina kompensāciju 

par Līguma noteikumu pārkāpšanu, izmantojot šādu formulu: 
V= T x K x (R - 1), kur 

V - kompensācijas apmērs; 
T - kanalizācijas pakalpojumu tarifs vai maksa [izvēlas atbilstoši Speciālo noteikumu 2.2. punktam]; 
K - novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m3); 

R - piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vislielākā pārsniegšanas reize, ko 
aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

R=E/M, kur 
E - pārbaudē konstatētā piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos (mg/l); 

M - pašvaldības saistošajos noteikumos vai Līgumā noteiktā maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu 

koncentrācija notekūdeņos (mg/l) [ja attiecināms Speciālo noteikumu 3. punkts]. 
2.8. Šo kompensāciju Pakalpojumu sniedzējs sāk aprēķināt par norēķinu periodu, kurā tika konstatēts 

MPK pārsniegums notekūdeņos, un tā tiek piemērota līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei. 
2.9. Nodot Pakalpojumu lietotāja parādu piedziņu par sniegtajiem pakalpojumiem parādu piedziņas 

sabiedrībām. 
3. Pakalpojumu lietotāja tiesības. 

Prasīt no Pakalpojumu sniedzēja visu Līgumā paredzēto pakalpojumu un pienākumu savlaicīgu izpildi. 

4. Pakalpojumu lietotāja pienākumi: 
4.1. nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai 

vai nomaiņai; 
4.2. nodrošināt netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski 

nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu, kā arī aizsargāt komercuzskaites mēraparāta 

mezglu un komercuzskaites mēraparātu no bojājumiem, tai skaitā, nodrošināt atbilstošu temperatūru ne 
zemāk par +5°, hidroizolāciju, nekavējoši, 24 stundu laikā, ziņot par konstatētajiem skaitītāju bojājumiem 

un darbības traucējumiem; 
4.3. pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā esošo 

ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehnisko dokumentāciju, kurai atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir 

jābūt; 
4.4. uzraudzīt atbildības robežās, kas noteiktas Tīklu apkalpošanas robežu aktā, esošās ūdensapgādes 

sistēmas un kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli; 
4.5. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju neveikt tādas darbības, kuras apgrūtina 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu cita personai; 
4.6. norēķināties ar Pakalpojumu sniedzēju par tā sniegtajiem pakalpojumiem Līguma Speciālo 

noteikumu 2.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā; 

4.7. ja Pakalpojumu lietotājs ir novērsis piesārņojošo vielu koncentrācijas virsnormas pārsniegumus 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos, Pakalpojumu sniedzējs pēc Pakalpojumu 

lietotāja pieprasījuma veic notekūdeņu paraugu ņemšanu un analīzi akreditētā laboratorijā. Samaksu par 
minētajām darbībām veic Pakalpojumu lietotājs pēc attiecīgi izrakstīta Pakalpojumu sniedzēja rēķina; 

4.8. rakstiski ziņot Pakalpojumu sniedzējam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par: 

4.8.1. nekustamā īpašuma īpašnieka, tā pilnvarotas personas vai pārvaldnieka, kurš veic 
saimniecisko/komercdarbību maiņu; 

4.8.2. paredzamo komercdarbības pārtraukšanu [ja attiecināms]; 
4.8.3. izmaiņām ūdens lietošanas mērķos, paredzamajām apjoma un MPK izmaiņām, kas saistītas ar 

ūdens patēriņu un notekūdeņu novadīšanu; 
4.8.4. izmaiņām Pakalpojumu lietotāja juridiskajā statusā, bankas rekvizītos; 

4.8.5. Pakalpojumu lietotāja maksātnespējas procesa sākšanos; 
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4.8.6. cita Pakalpojumu lietotāja pieslēgšanos Pakalpojumu lietotāja ēku vai teritorijas iekšējiem 

ūdensvada un kanalizācija tīkliem. 
4.9. Ja Līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs rēķinā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par 

tiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai. 
5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība. 

5.1. Ja ir iestājies kāds no gadījumiem, kas minēts 4.8. punktā, Pakalpojumu lietotājam jānorēķinās 

par visiem saņemtajiem pakalpojumiem, līdz brīdim, kad Pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis Līgumu ar 
jauno Pakalpojumu lietotāju, ja tas ir saistoši. 

5.2. Ja Pakalpojumu lietotājs patvarīgi lietojis pakalpojumu, veicis pretlikumīgas darbības attiecībā uz 
kontrolierīcēm, tiek noteikta maksa atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.3. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par trešo personu darbībām, kā rezultātā ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Pakalpojumu lietotājam kļūst neiespējama. Tas attiecas arī uz 
gadījumiem, kad Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkli iet caur citu īpašnieku 

gruntsgabaliem (teritoriju), kuriem tiek pārtraukta pakalpojumu sniegšana. 
5.4. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs pilnā apmērā, ja savas prettiesiskās rīcības rezultātā nodarīti 

zaudējumi Pakalpojumu sniedzējam vai trešajai pusei. 
5.5. Visu citu jautājumu risināšanā, kas nav paredzēti Līgumā, Puses ievēro spēkā esošos Latvijas 

Republikas likumus un citus normatīvos aktus. 

5.6. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, ja tos nav izdevies Pusēm izšķirt, savstarpēji 
vienojoties sarunu ceļā, izskata tiesā. 

6. Līguma termiņš, grozījumi. 
6.1. Ar Līguma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē iepriekš noslēgtie līgumi starp Pakalpojumu 

sniedzēju un Pakalpojumu lietotāju, par pakalpojumiem šajā īpašumā. 

6.2. Līgums ir spēkā no ______________ un ir spēkā līdz brīdim, kad viena vai otra Puse, mēnesi 
iepriekš, rakstiski brīdinot otru Pusi, pārtrauc Līguma darbību. Pušu pieņemtie Līguma grozījumi un 

papildinājumi noformējami rakstveidā. 
6.3. Līgums sastādīts divos vienādos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pakalpojumu 

sniedzēja, otrs – pie Pakalpojumu lietotāja. 

Pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu lietotājs/Pilnvarotā 

persona/Pārvaldnieks [izvēlas attiecīgo līguma 
slēdzēja pusi] 

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds 

Kontaktinformācija, adrese Reģistrācijas Nr. / personas kods 

Tālrunis / Fakss Tālrunis / Fakss 

e-pasts e-pasts 

paraksts paraksts 

 

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja      L.Gintere 
  



 

Paskaidrojuma raksts 

saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2017 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpils novadā" 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama ūdenssaimniecības 

komunikāciju izbūve, ekspluatācija un pakalpojumu lietošana Jaunpils 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Galvenais mērķis: 
nodrošināt novada iedzīvotājus ar kvalitatīvajiem pakalpojumiem un 

uzlabot apkārtējo vidi atbilstīgi valsts normatīvajiem aktiem. 

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Veicināt ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību. Būvniecības 
likuma un likuma "Par pašvaldībām" nosacījumu realizācija. 

Nodrošināt pakalpojuma kvalitāti, pieejamību un nepārtrauktību. 

Sakārtot pašvaldības teritorijā esošo ēku ūdenssaimniecības 
komunikācijas. 

Noteikt Pakalpojumu sniedzēju un lietotāju tiesības un pienākumus. 

3. Informācija par plānotā projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānotā projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Jaunpils 
novada administratīvajā teritorijā – pakalpojuma lietotājiem un 

pakalpojuma sniedzējiem (jeb komersantiem, kuri ūdenssaimniecības 

nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus, izmantojot savā valdījumā 
esošos centralizētos ūdensvada un kanalizācijas sistēmas). 

Noteikumi definē uzņēmēju tiesības un pienākumus inženierbūvju 
aizsardzības jomā. 

Noteikumi veicina uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Šie noteikumi nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 

kārtību un inženiertīklu un būvju aizsardzības nosacījumus. 

Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas pašvaldības policijas 

amatpersonas un citas valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir attiecīgs 
pilnvarojums. 

Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem 

izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja      L.Gintere 
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Nr.95 

Protokola Nr.8, 6.p. 

 
Par Jaunpils vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu 

Ziņo L.Gintere 
Saskaņā ar likuma ”Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likums” II daļas 5 .panta pirmo daļu novada vēlēšanu komisiju  ievēlē attiecīgā novada dome triju 
mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas. 

Novada dome saņēmusi šādus novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumus: 

 
Nr.p.k. 

 
Vārds,uzvārds 

 
Personas kods 

 
Iesniedzējs 

Ziņas par piedalīšanos 
vēlēšanu sagatavošanā 

un sarīkošanā agrāk: 

Jā/nē 

1. Elīna Stūre  Domes deputāts 

R.Altenburgs 

Jā 

2. Aija Labsvārde  Domes deputāte  
D.Adiņa 

Jā 

3. Vairis Koškins  Domes deputāts 

A.Fridrihsons 

Jā 

4. Ginta Medne  Domes deputāte 

L.Bierande 

Jā 

5. Zinta Arika  Domes deputāte 
V.Pavlovska 

Jā 

6.  Baiba Rasa  Domes deputāts 

R.Pranis 

Jā 

7. Vija Rasa  Domes deputāte 

D.Adiņa 

Jā  

 
Saskaņā ar likuma ”Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likums”” II daļas 5 .panta pirmo daļu, Dome NOLEMJ: 
Jaunpils novada vēlēšanu komisiju ievēlēt sekojošā sastāvā: 

 

1. Elīna Stūre personas kods [..]; 
atklāti balsojot ar 6 balsīm  (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Fridrihsons, L.Bierande, 

V.Pavlovska,)par, pret nav, atturas nav; 
2.  Aija Labsvārde, personas kods [..];  

atklāti balsojot ar 6 balsīm  (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Fridrihsons, L.Bierande, 

V.Pavlovska,)par, pret nav, atturas nav par, pret nav, atturas nav; 
3. Vairis Koškins, personas kods [..];  

atklāti balsojot ar 6 balsīm  (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Fridrihsons, L.Bierande, 
V.Pavlovska,)par, pret nav, atturas nav par, pret nav, atturas nav; 

4. Ginta Medne, personas kods [..]; 

atklāti balsojot ar 6 balsīm  (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Fridrihsons, L.Bierande, 
V.Pavlovska,)par, pret nav, atturas nav par, pret nav, atturas nav; 



 

5. Zinta Arika ,personas kods [..]; 

atklāti balsojot ar 6 balsīm  (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Fridrihsons, L.Bierande, 
V.Pavlovska,)par, pret nav, atturas nav par, pret nav, atturas nav 

6. Baiba Rasa, personas kods [..] 
atklāti balsojot ar 6 balsīm  (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Fridrihsons, L.Bierande, 

V.Pavlovska,)par, pret nav, atturas nav par, pret nav, atturas nav 

7. Vija Rasa, personas kods [..] 
atklāti balsojot ar 6 balsīm  (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, A.Fridrihsons, L.Bierande, 

V.Pavlovska,)par, pret nav, atturas nav par, pret nav, atturas nav. 
 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.96 

Protokola Nr.8, 7.p. 

 
Par pārstāvja deleģēšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē 

 
2017.gada 11.jūlijā Jaunpils novada dome saņēma vēstuli Nr. 3-8/599 no Rīgas plānošanas reģiona 

ar aicinājumu pašvaldību domēm lemt par pārstāvjiem plānošanas reģiona attīstības padomē. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”7 .panta piektās daļas 4.puntu, 81.panta trešo daļu un 

izvērtējot amata pienākumus, netiek saskatīts potenciāls interešu konflikts, NOLEMJ: 
1. Deleģēt Ligitu Ginteri pārstāvēt Jaunpils novada domi Rīgas plānošanas reģiona attīstības 

padomē; 
2. Atļaut Ligitai Ginterei savienot Jaunpils novada domes priekšsēdētājas amatu ar Rīgas plānošanas 

reģiona attīstības padomes locekļa amatu un citiem amatiem, kuros to ir ievēlējusi Jaunpils novada dome. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.97 

Protokola Nr.8, 8.p. 

 
Par materiālu sagādi Likteņdārza Lielajam kalnam 

 
2017.gada 3.augustā Jaunpils novada dome saņēma Latvijas Pašvaldību savienības pārsūtītu vēstuli 

Nr.3-8/658 no Kokneses fonda ar aicinājumu pašvaldībām materiālu sagādē Lielajam kalnam aicinot 
atvest vismaz vienu kravu (14m3) jebkuras grunts uz 10 000 iedzīvotāju ( ap divas kravas uz vienu 

pašvaldību). 

Likteņdārza Lielais kalns plānot 12,5 m augsts un tā uzbēršanai nepieciešams 169 160m3 dažādas 
struktūras grunts. Daļu no tās 46 517 m3 jeb 27%  sagādāja iedzīvotāji, izmantojot Kokneses tuvumā 

notiekošo būvdarbu zemes vedumus, lūdzot Valsts atbalstu u.c. Vēl ir nepieciešams ap 123 tūkstoši m3. 
Pašvaldībām Nodibinājums : Koknese fonds” piedāvā izvēlēties pakalpojumu sniedzējus, kas var piegādāt 

nepieciešamo materiālu Lielā kalna izveidei- SIA “Pļaviņu DM” ap 6EUR/m3 jeb ap 100 EUR/krava un 

uzņēmums SIA “Dreamway” ap 4 EUR/m3 jeb ap 60EUR/ krava. 
Ņemot vērā iepriekšminētos faktus un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta piekto daļu, 

NOLEMJ: 
1. Atbalstīt Likteņdārza Lielā kalna materiālu sagādi 120 EUR (simtu divdesmit euro) apmērā ,t.i. 2 

kravas,  no uzņēmuma SIA „Dreamway”, no budžeta līdzekļu atlikuma. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”. 

3.  Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors Pēteris Baranovskis. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.98 

Protokola Nr.8, 9.p. 

 

Par detālplānojuma nekustamā īpašumā “Ābeļdārzs”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads 
kadastra Nr.9056 008 0130 apstiprināšanu 

 
Saskaņā ar  Jaunpils novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmumu Nr.105 “"Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "ĀBEĻDĀRZS", Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080130"” un 2017.gada 23.februāra Jaunpils novada domes 

lēmumam Nr.24 “Par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma precizēšanu nekustamā īpašuma 
“Ābeļdārzs”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080130 

tika uzsākta detālplānojuma izstrāde”. Detālplānojuma izstrādātājs IK “Kārkliņš un Ābele arhitekti” 
arhitekte Zaiga Ābele. 

Saskaņā ar Jaunpils novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.59 “Par detālplānojuma 

nekustamā īpašumā “Ābeļdārzs”, kadastra Nr. 90560080130 projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai” tika organizēta detālplānojuma sabiedriskā apspriešana.  Laikā no 2017.gada 

2.maija līdz 11.jūlijam tika noteikts  publiskās apspriešanas termiņš detālplānojuma projektam 
nekustamajam īpašumam "Ābeļdārzs", Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad.nr. Nr. 9056 008 0130. 

Informācija par detālplānojuma publisko apspriešanu un detālplānojuma projekta paskaidrojuma 

raksts un izstrādātie grafiskie materiāli tika ievietoti www.jaunpils.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā https://geolatvija.lv. 

Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas divas publiskās apspriešanas sanāksmes – 2017.gada 
9.maijā un 2017.gada 27.jūnijā. 9.maijā sanāksmē piedalījās detālplānojuma izstrādātāja – arhitekte 

Zaiga Ābele, Jaunpils novada domes pārstāvji, 4 iedzīvotāji un laikraksta “Neatkarīgās Tukuma ziņas” 
žurnāliste. 

Sanāksmes laikā no iedzīvotājiem saņemts atbalstošs vērtējums. 

Publiskās apspriešanas laikā nav saņemti iesniegumi no iedzīvotājiem. 
Detālplānojuma izstrādei atbilstoši darba uzdevumam ir saņemti nosacījumi no AS “Sadales tīkls”, 

un PSIA “Jaunpils KS”. Detālplānojuma projektā ir ņemti vērā institūciju nosacījumi. Saņemts AS “sadales 
tīkls” pozitīvs atzinums par nosacījumu izpildi.  

Atbilstoši Jaunpils novada teritorijas plānojumam detālplānojuma teritorija atrodas Mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijā. 
Detālplānojumā paredzēta zemes vienības "Ābeļdārzs", Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad.nr. 

Nr. 9056 008 0130 sadale 4 apbūve paredzētās zemes vienībās, paredzot to izkārtojumu gar projektēto 
piebraucamo ceļu ( 2 vienības katrā ceļa pusē). 

 Detālplānojuma teritoriju šķērsojošajam piebraucamajam ceļam izveidota atsevišķa parcele. 
Detālplānojuma projektā ir plānoti nepieciešamie transporta un inženiertehniskās apgādes risinājumi. 

Saskaņā ar  likuma  “Teritorijas attīstības plānošanas likums”    29.pantu. Detālplānojuma 

apstiprināšana : ”Vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot 
to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst 

par spēku zaudējušu. Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā 
īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts. Paziņojumu par detālplānojuma 

apstiprināšanu publicē tādā pašā kārtībā kā paziņojumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma 

apstiprināšanu, izņemot termiņu, kādā publicējami pašvaldības saistošie noteikumi” un 14.10.2014.  MK 



 

noteikumu Nr.628  “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 118. un 

119.punktu “ 
Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašumā “Ābeļdārzs”, Jaunpils pagasts, Jaunpils 
novads kadastra Nr.9056 008 0130 

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

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.99 

Protokola Nr.8, 10.p. 

 
Par mācību maksas kompensēšanu Jānim Siliņam 

 
Novada Dome 2017.gada 7.augustā saņēma Jaunpils novada Pašvaldības policijas jaunākā inspektora 

Jāņa Siliņa iesniegumu, reģ. Nr. 3-8/669 par mācību maksas izdevumu  apmaksu  par studijām Biznesa 
vadības koledžā, tiesību zinātņu studiju programmā.  Juridiskā  izglītība  nepieciešama amata pienākumu 

kvalitatīvai izpildei un tiesību aktu pareizai piemērošanai. 

Pamatojoties  uz Jāņa Siliņa iesniegumu, reģ. Nr. 3-8/669, saskaņā ar Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26. pantu, Dome NOLEMJ: 

1. Jānim Siliņam kompensēt mācību maksu 100% apmērā par studijām Biznesa vadības 
koledžas  tiesību zinātņu studiju programmā no budžeta līdzekļa atlikuma;  

2. Ar  Jāni Siliņu slēgt līgumu par mācību maksas kompensēšanu. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.100 

Protokola Nr.8, 11.p. 

 
Par līdzdalību projektā “Simtgades bērni” 

 

2017.gada 14.jūnija Jaunpils novada dome saņēma iesniegumu Nr.3-8/531 no biedrības “Nīgestes 

amatniecības nams” ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu biedrības projekta “Simtgades bērni” ietvaros. 
Projekta “Simtgades bērni” ietvaros 2018.gada jaundzimušajiem tiek plānots dāvanu komplekts, kas 

sastāv no 925o sudraba monētas tipa medaļas Latvijā augoša ozolkoka kastītē un personiskas vēstules 

bērniņam un viņa ģimenei.  
1.  Viena komplekta izmaksas izmaksas ir 10.45 euro. 

2. Kopējais nepieciešamais līdzfinansējums 30 dāvaniņu komplekta iegādei Jaunpils novadā 
dzimušajiem bērniem ir 313.5 euro. Naudas līdzekļi biedrībai ir jāpārskaita līdz 2018.gada februārim. 

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 313.5 euro no budžeta līdzekļu atlikuma biedrības “Nīgestes 

amatniecības nams” projekta “Simtgades bērni” ietvaros dāvanu komplektu iegādei 2018.gadā 
dzimušajiem bērniem.  

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”. 

3. Pa lēmuma izpildi atbildīga galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja E.Stūre. 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.101 

Protokola Nr.8, 12.p. 

 
Par nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā otrās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 

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

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

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

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

Nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā nosacītā cena noteikta 

EUR 120 000,00 (Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 27.04.2017. sēdes Nr. 1 lēmums Nr.1).  
Ar Domes 29.06.2017. lēmumu Nr. 81 nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks” pirmā izsole tika 

atzīta par nenotikušu un tika pieņemts lēmums organizēt otru izsoli pazeminot izsoles sākumcenu par 20 
procentiem. 

Nekustamā īpašuma „Aizkalna lauks” otrās izsoles noteikumi apstiprināti ar 14.07.2017. Izsoles 

komisijas sēdes Nr. 7 lēmumu Nr.2.  
Noteiktajā termiņā neviens izsoles dalībnieks nebija pieteicies. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, pēc 
nesekmīgas otrās izsoles, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli 

ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas. 

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 1.punktu un 

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

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

izsoli. 

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Aizkalna lauks”, 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 90560080099, pazeminot izsoles sākumcenu par 38% 

procentiem no nosacītās cenas. 
3. Uzdot Izsoles komisijai organizēt trešo izsoli. 
 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.102 

Protokola Nr.8, 13.p. 

 

Par nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā otrās izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

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

nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance” atsavināšanu” pielietojot pārdošanas veidu – atklāta mutiska 

izsole ar augšupejošu soli.  

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

nenoskaidrotu piederību, tā nav ierakstīta zemesgrāmatā. 
Ēkā līdz 2016.gada beigām atradās feldšerpunkts. Zeme „Jurģu ambulance”, zemes kadastra 

apzīmējums 90560060137, platība 0,3955 ha, ir pašvaldības īpašums.  

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

Ar Domes 29.06.2017. lēmumu Nr. 82 nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance” pirmā izsole tika 
atzīta par nenotikušu un tika pieņemts lēmums organizēt otru izsoli pazeminot izsoles sākumcenu par 20 

procentiem. 

Nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance” otrās izsoles noteikumi apstiprināti ar 14.07.2017. Izsoles 
komisijas sēdes Nr. 7 lēmumu Nr.3.  

Saskaņā ar 22.08.2017. nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu iegādājās [..]. 
Nosolītā cena –EUR 6 900,00. 

Daļa no pirkuma maksa EUR 4000,00 atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksāta Jaunpils 
novada domes norēķinu kontā 2017. gada 28.augustā.  

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

personas mantas atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu un nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads Izsoles noteikumu 8. nodaļu, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance” 2017. gada 22. augusta izsoles rezultātus 
(komisijas lēmuma izraksts pielikumā).  

2. Slēgt pirkuma līgumu [..] par nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance”, Jurģi, Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā, kad. apz. 90560060137, pārdošanu.  
3.Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu.  

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par [..]iesniegumu 

 
Saskaņā ar 22.08.2017. nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu iegādājās [..]. 

Nosolītā cena – EUR 6 900,00. 
 Artūrs Balams bija vienīgais izsoles dalībnieks. 

Nekustamā īpašuma „Jurģu ambulance” izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka  Nosolītājam 

sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto 
Nekustamo īpašumu ne vēlāk kā līdz 2017.gada 5.septembrim (ieskaitot).   

2017.gada 22.augustā ir saņemts iesniegums [..] ar lūgumu daļu no samaksas veikt līdz gada 
beigām. Tas ir, EUR 4000,00 tiks samaksāti līdz Izsoles noteikumos paredzētajam datumam. Atlikusī 

summa EUR 2260,00 tiks samaksāti līdz 2017.gada beigām. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa paredz, ka pārdodot publiskas 
personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. 

Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 
un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta 

apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma 

līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt 
pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus 

zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam. 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likums” 30.panta pirmo prim daļu un 36.panta trešo daļu, NOLEMJ:  

 

1. Atļaut Artūram Balamam, p.k. 091190-10013, adrese „Avoti” dz.5, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads veikt samaksu par nosolīto nekustamo īpašumu „Jurģu ambulance” divās daļās: EUR 

4000,00 līdz 5.septembrim, atlikušo summu EUR 2260,00 līdz 2017.gada beigām. 
 

2.  Uzdot juridisko pakalpojumu sniedzējam Jurim Valteram sagatavot pirkuma līgumu un 

maksājumu grafiku. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par kustamās mantas automašīnas Škoda Octavia izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Jaunpils novada dome 2017.gada 30.marta sēdē Nr.3 pieņēma lēmumu Nr.41 „Par jaunas 

automašīnas iegādi un pašvaldības autotransporta pārstrukturizāciju”, kur viens no lēmuma punktiem ir 
„organizēt izsoli automašīnai Škoda Octavia ar v/n AH 4848”, pielietojot pārdošanas veidu – atklātu 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

Automašīnas Škoda Octavia nosacītā cena noteikta EUR 1 000,00 ( Nekustamo īpašumu vērtēšanas 
komisijas 14.07.2017. sēdes Nr.2 lēmums)  

Kustamās mantas automašīnas Škoda Octavia izsoles noteikumi apstiprināti ar 14.07.2017. Izsoles 
komisijas sēdes Nr.7 lēmumu Nr.1).  

Saskaņā ar 22.08.2017. izsoles protokolu, automašīnu Škoda Octavia iegādājās [..]. Nosolītā cena –

EUR 1 500,00. 
Visa pirkuma maksa EUR 1 400,00 atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksāta Jaunpils novada 

domes norēķinu kontā 2017. gada 23.augustā.  
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu un kustamās mantas automašīnas Škoda Octavia 

Izsoles noteikumu 8. nodaļu, NOLEMJ:  
1. Apstiprināt kustamās mantas automašīnas Škoda Octavia 2017. gada 22. augusta izsoles 

rezultātus (komisijas lēmuma izraksts pielikumā).  
 

2. Slēgt pirkuma līgumu [..], par kustamās mantas automašīnas Škoda Octavia, pārdošanu.  
 

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

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Protokola Nr.8, 16.p. 

 

Par Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu apvienotās pašvaldības civilās 
aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz Civilās aizsardzības likuma 9.panta ceturto daļu, likuma  “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 18.punktu un Ministra kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1072 

“Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu , komisiju darbības teritoriju un to 

izveidošanas kārtību, NOLEMJ: 
1.Apstiprināt Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu apvienotās pašvaldības civilās 

aizsardzības komisiju nolikumu; 
2.Pilnvarot dalībai Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu apvienotās pašvaldību civilās 

aizsardzības komisijā: 

2.1. Ligitu Ginteri, domes priekšsēdētāju; 
2.2.Pēteri Baranovski, domes izpilddirektoru. 

3.Noteikt, ka Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu apvienotās pašvaldības civilās 
aizsardzības komisijas nolikums stājas spēkā 2017.gada 31.augustā. 

Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei sagatavot informatīvu materiālu publicēšanai mājaslapā 

www.jaunpils.lv par civilo aizsardzību Jaunpils novadā. 
 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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APSTIPRINĀTS 

Jaunpils novada domes sēdē Nr.8 
Lēmums Nr.105 

2017.gada 31.augustā 
 

 

Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu apvienotās  
pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums 

 

Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības 
likuma 9.panta ceturto daļu, likuma „Par 
pašvaldībā” 15.panta pirmās daļas 
18.punktu un MK 22.09.2009. 
noteikumiem Nr.1072 ”Noteikumi par 
pašvaldību civilās aizsardzības komisiju 
sarakstu, komisijas darbības teritoriju un 
to izveidošanas kārtību” 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu apvienotā pašvaldības civilās aizsardzības 
komisija (turpmāk – komisija) ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. 

 

2. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu 
gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu risināšanu. 

 
II. Komisijas uzdevumi un tiesības 

 

3. Komisijai ir šādi uzdevumi:  
3.1. analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par cilvēkiem, īpašumam 

un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī 
izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;  

3.2. koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un starptautisko 
organizāciju palīdzības saņemšanu;  

3.3. koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, medicīniskās 

palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu katastrofās 
cietušajiem;  

3.4. organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofu draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem 

pasākumiem to seku likvidēšanā; 

3.5. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja nepieciešams, sniegt 
attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts 

materiālo rezervju pilnveidošanai;  
3.6. izskatīt pašvaldības (pašvaldību) civilās aizsardzības plānu un sniegt Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta attiecīgajai struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai;  
3.7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās;  

3.8. izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) drošību saistītos civilās aizsardzības 

jautājumus. 

 



 

 

4. Komisijai ir šādas tiesības:  
4.1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas un 

speciālistus;  
4.2. izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietā;  

4.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt valsts materiālo 

rezervju resursus;  
4.4. ierosināt komisijas priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības padomē, ja pašvaldības 

(pašvaldību) rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu 
veikšanai;  

4.5. ierosināt ārkārtējas situācijas izsludināšanu, kā arī ar to saistītu ierobežojumu ieviešanu 

pašvaldības (pašvaldību) teritorijā;  
4.6. pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm un komersantiem uzdevumu izpildei 

nepieciešamo informāciju;  
4.7. pieprasīt Nacionālo bruņoto spēku vienību iesaistīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
III. Komisijas struktūra 

 

5. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un komisijas locekļu apziņošanas 
kārtību. 

6. Komisijas sekretāru ieceļ komisijas priekšsēdētājs no pašvaldības darbinieku vidus. Komisijas 
sekretārs nav komisijas loceklis. 

7. Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības (pašvaldību) teritorijā, komisijas sastāvā 

var iekļaut pārstāvjus no:  
7.1. Tukuma novada domes; 

7.2. Kandavas novada domes; 
7.3. Engures novada domes ; 

7.4. Jaunpils novada domes;  
7.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas;  

7.6. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa;  

7.7. Tukuma pašvaldības policijas; 
7.8. Zemessardzes 51.kājnieku bataljona;  

7.9. Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības;  
7.10. AS „LATVENERGO” DET Tukuma elektrisko tīklu rajona; 

7.11. AS „Latvijas dzelzceļš”; 

7.12. SIA”LATTELECOM”; 
7.13. SIA ”Latvijas propāna gāze”; 

7.14. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas 
Tukuma sektora; 

7.16. Pārtikas un veterinārā dienesta Rietumpierīgas pārvaldes; 

7.17. SIA „Tukuma slimnīca” u.c. 
 

IV. Komisijas darba organizācija 
 

8. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī citu jautājumu 
risināšanai civilās aizsardzības jomā. 

9. Lēmumu par komisijas sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai 

komisijas locekļa ierosinājuma. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja 
funkcijas pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

10. Komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes darba kārtību un iesaista komisijas darbā komisijas 
locekļus. Komisijā izskatāmos jautājumus komisijas priekšsēdētājam (komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietniekam) var rakstiski iesniegt jebkurš komisijas loceklis. 

11. Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs. 
Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. 

12. Komisijas sēdes ir atklātas. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram 
komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja 

(komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss. Pieaicinātajām 
amatpersonām un speciālistiem ir padomdevēja tiesības. 



 

13. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa – 

nekavējoties) paziņo komisijas locekļiem par sēdes norises vietu un laiku, kā arī nosūta komisijas 
locekļiem sēdes darba kārtību. 

14. Komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par pieņemto lēmumu izpildi. 
15. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs piecu darbdienu laikā 

nosūta komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītā protokola kopiju. 

16. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēžu norises vietu un komisijas uzdevumu izpildei 
katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas. 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Protokola Nr.8, 17.p. 

 
Par līdzfinansējumu biedrības “Dzīpars” projektam “Darbs dara darītāju” 

 
Jaunpils novada dome 2017.gada 16.augustā saņēma biedrības “Dzīpars” reģ.Nr. 40008098650, 

juridiskā adrese “Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, iesniegumu reģ. Nr.3-8/701 par 
līdzfinansējumu projektam “Darbs dara darītāju”. 

Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja: 

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis biedrības “Dzīpars” LEADER  projektu “Darbs dara darītāju”, 
kas tika iesniegts “Kandavas partnerība”  konkursā “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” 

Šajā projektā paplašinot rokdarbu apmācību piedāvājumu ciklu tiks ieinteresēti dažāda vecuma 
interesenti (bērni, jaunieši, vidējā paaudze, cilvēki ar īpašām vajadzībām, pensionāri), kuriem radoši 

darbojoties tiks veicināta māksliniecisku dotību un talantu atklāšana un rosinātu individuālā rokdarbu 

biznesa ideju ģenerēšana. Biedrība "Dzīpars" projektā paredzējusi izveidot radošo nodarbību apmācību 
ciklu keramikā 12 nodarbības un šūšanā 6 nodarbības. Nodarbības plānots organizēt 2017./2018. gadā. 

Keramikas nodarbību ciklā paredzētas apgūt prasmes sākot ar arheoloģisko keramiku Latvijā līdz jaunākās 
keramikas tendencēm pasaulē un Latvijā. Biedrība ir iznomājusi no Jaunpils novada domes papildus telpu 

keramikas pulciņam, kurā atrodas virpa un apdedzināšanas krāsns. Uzsākoties nodarbību ciklam, tā būs 

pozitīvi radoša vide, kurā tiks gūtas zināšanas, prasmes un veidoti darbi attīstot pirkstu sīko motoriku. 
Projekta noslēgumā paredzēta dalībnieku darbu izstāde Jaunpils muzejā. 

 Radošajā šūšanas nodarbību ciklā plānotas 6 nodarbības, kurās tiks apgūtas mūsdienu šūšanas 
tehnikas, tekstilmozaīkas pamati, apģērbu šūšana bez piegrieztnēm,  auduma apdares veidi un defilē. 

Projekta noslēgumā plānota tērpu skate, kurā dalībnieki demonstrēs savas prasmes un veikumu. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 2478. ELFLA finansējums ir 90%, t.i., EUR 2230.20. 

Biedrībai nepieciešamais līdzfinansējums 10%, t.i., EUR 248. 

Pamatojoties uz biedrības “Dzīpars” iesniegumu, saskaņā ar Likumu “Par pašvaldībām” 21. panta 
27.punktu, NOLEMJ: 

1. Biedrībai “Dzīpars”, reģ.Nr. 40008098650, juridiskā adrese “Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils 
novads, projektam “Darbs dara darītāju” nodrošināt līdzfinansējumu EUR 248 (divi simti četrdesmit 

astoņi euro, 00 centi) no budžeta līdzekļu atlikuma; 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2017.gadam”. 

3. Pa lēmuma izpildi atbildīga galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja E.Stūre. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Protokola Nr.8, 18.p. 

 
Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības autotransportam 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punktu, NOLEMJ: 

4. Apstiprināt pašvaldībai piederošo autotransportu degvielas patēriņa normas: 

Transports Degvielas 
patēriņa normas 

uz l/100km 
vasaras periodā 

Degvielas 
patēriņa normas 

uz l/100 km 
ziemas periodā no 

1.novembra līdz 

1.aprīlim 

Cena EUR par 
1km 

Autobuss ISUZU 

VISOGO, v/n KS-

9673 

25 27 0,85 

Automašīnai VW 

MULTIVAN, v/n KO-
523 

8 9 0,65 

Automašīna VW 

PASSAT, v/n KT-
1308 

7 7 0.60 

 

2. Degvielas normas ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai.  

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.108 

Protokola Nr.8, 19.p. 

 
Par ēkas “Jaunpils Dzirnavas” konservāciju 

 
Likuma par pašvaldībām 14 panta pienākumu sadaļas 3 apakšpunktā noteikts: racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  
 Pamatojoties uz ēku tehniskā stāvokļa apsekošanas aktu, pašvaldībai piederošās ēkas “Jaunpils 

dzirnavas” ir nepieciešams veikt neatliekamus darbus, lai novērstu tālāku bojāšanos. Tāpēc pagājušā 
gada nogalē tika veikti ārkārtas darbi jumta seguma daļas pārklāšanai ar plēvi.  

Pašreiz iekšpusē nokrišņi vairs neiekļūst un konstrukcijas ir nožuvušas, taču lai turpinātu visas ēkas  
bojāto jumta daļu, starpstāvu pārsedžu, pamatu un sienu nostiprināšanu ir nepieciešams izstrādāt ēkas 
konservācijas darbu projektu būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

Nolemj: 
1. Veikt ēkas “Jaunpils dzirnavas” konservācijas darbus; 
2. Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju konservācijas darbu veikšanai; 
3. Konservācijas darbu veikšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai nepieciešamā  

summa sastāda EUR 847,- apmērā ar PVN. 
4. Konservācijas projekta dokumentācijas sagatavošanas finansējumu veikt no budžeta atlikuma.  

5. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”. 

6. Par lēmuma izpildi atbildīgais izpilddirektors P.Baranovskis. 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Nr.109 

Protokola Nr.8, 20.p. 

 

Par Saistošo noteikumu Nr.4/2017 “Kārtība kādā sakārtojamas, konservējamas vai 
nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” galīgā redakcija 

 
Jaunpils novada dome ir saņēmusi Vides un reģionālās ministrijas 2017. gada 11. maija vēstuli, 

kurā tā izsaka iebildumus saistībā ar Jaunpils novada domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr.4/2017 “Kārtība kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai 

cilvēku apdraudošas būves”. Izskatot minētos iebildumus Jaunpils novada dome piekrīt precizēt 

deleģējumu, uz kura pamata izstrādāti minētie noteikumi. Jaunpils novada dome nepiekrīt Vides un 
reģionāļās ministrijas izteiktajam iebildumam, ka saistošajos noteikumos var noteikt tikai prasības būves 

fasādei un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam.kā arī iebildumam, ka 
noteikumos nebūtu atspoguļojamas Būvvaldes darbības minēto noteikumiu izpildē. Jaunpils novada dome 

nepiekrīt VARAM atzinumā izteiktajam iebildumam, jo atzinumā minētie MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” nosaka gadījumus, kādos būves ir jāsakārto, jāveic to konservācija vai jānojauc, kā arī 
nosaka darbības, kuras pašvaldība var uzlikt izpildīt būves īpašniekam saistībā ar būves sakārtošanu, 

konservāciju vai nojaukšanu, tomēr šie MK noteikumi uzskatāmi un nepārprotami nenosaka kārtību, kādā 
augšminētās darbības ir veicamas.Nolūkā detalizēti un saprotami trešajām personām noteikt kārtību, kādā 

būve ir sakārtojama, konservējama vai nojaucama, tostarp klasificējot būves atkarībā no to bojājuma 

pakāpes, Jaunpils novada dome izstrādājusi šos saistošos noteikumus, lai gan būvju īpašniekiem, gan 
Jaunpils  novada būvvaldei būtu saprotami un skaidri noteiktas prasības un veicamās darbības ar mērķi 

sakārtot vides ainavas un ainaviski vērtīgās teritorijas Jaunpils novadā. 

Jaunpils novada domes ieskatā jauno pašvaldības saistošo noteikumu regulējums palīdz 
iedzīvotājiem saprast, kā tiek pieņemts lēmums par vienas vai otras darbības veikšanu ar viņu īpašumu,  
kā lieta nonāk līdz tam, ka būve tiek sakārtota ar pašvaldības resursiem un domes lēmumu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 5.punktu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4/2017 „Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai 
nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” ; 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt  Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Jaunpils 
Vēstis”; 

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

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2017 

APSTIPRINĀTI 

ar Jaunpils novada domes 

2017.gada 31.augusta. sēdes lēmumu Nr.109 
(protokols Nr.8) 

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

SAGRUVUŠAS VAI CILVĒKU DROŠĪBU APDRAUDOŠAS BŪVES” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

 
2017. gada 31.augustā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 5.punktu  

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

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

administratīvajā teritorijā klasificējamas, sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas 

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

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

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

20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

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

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

piekritīgo zemes platību - 1 ha.  

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

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

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

pasākumi tās uzturēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

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

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

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

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

 



 

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

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

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

 

II. Būvju klasificēšana 
 

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

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

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

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

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

5. Vidi degradējošās būves: 

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

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

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

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

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

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

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

 
III. Būvju sakārtošanas, konservācijas vai nojaukšanas kārtība 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.2.8. būvvaldes lēmums par būves sakārtošanu vai nojaukšanu, 

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

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

būvvalde).  
10. Pamatojoties uz būvinspektora atzinumu par būves pārbaudi, Būvvalde pieņem lēmumu par 

būves sakārtošanas, konservācijas vai nojaukšanas pasākumiem un nosaka termiņu to izpildei. 



 

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

Domes sēdē, kur Dome pieņem gala lēmumu. 
12. Ja būvvalde ir konstatējusi, ka būves īpašnieks (valdītājs) būvvaldes lēmumā norādītos 

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

konkrēto būvi.  

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

būves klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu II nodaļai. 
14. Būvvalde pēc saistošo noteikumu 13.punktā minētās atkārtotās pārbaudes rezultātu 

izvērtēšanas, ja būve nav sakārtota (vai nojaukta) atbilstoši brīdinājumā minētajām prasībām, pieņem 

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

15. Pēc Saistošo noteikumu 14.punktā minētā lēmuma stāšanās spēkā, būvvalde  lēmumu 
iesniedz Jaunpils novada pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai atbilstoši likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 14.daļai. Būvvaldes lēmums par būves klasifikāciju nodokļu 
administrēšanas vajadzībām ir administratīvs akts Administratīvā procesa likuma izpratnē.  

16. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvvaldes lēmuma stāšanās spēkā A un B kategorijas būve 

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

neapdraudētu garāmgājējus, būvju lietotājus, īrniekus, kaimiņus vai nebojātu ainavu.  
17. Pamatojoties uz saistošo noteikumu 16.punktā minēto atzinumu, tiek piemērots normatīvajos 

aktos paredzētais administratīvais sods, piespiedu nauda vai pieaicināts atbilstoši sertificēts 

būvspeciālists, kurš sastāda tāmi un tajā norāda nepieciešamos būves sakārtošanas būvdarbu apjomus 
un izmaksas. 

18. Pēc būvinspektora atzinuma par būvi un veicamo būvdarbu, saistītu ar būves sakārtošanu, 
izmaksu tāmes saņemšanas būvvalde pieņem lēmumu par konkrētās būves sakārtošanu, konservāciju vai 

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

19. Pēc saistošo noteikumu 18.punktā minētā būvvaldes lēmuma pieņemšanas būvinspektors 

sagatavo jautājumu izskatīšanai Domes sēdē. 
20.  Dome pieņem lēmumu par būvdarbu iepirkuma procedūru, finansējuma avotiem, izpildes 

termiņu un pašvaldības līdzekļu atgūšanu no būves īpašnieka (valdītāja). 
21. Būves sakārtošanas, konservācijas un nojaukšanas gadījumā būves īpašniekam vai būvdarbu 

veicējam būvdarbi jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iepriekš saskaņojot būvvaldē. 

22. Ja būve nepārvaramas varas ietekmē, kuru iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, nonākusi 
tādā stāvoklī, ka, pamatojoties uz būvinspektora atzinumā sniegto informāciju, tā nekavējoties jāsakārto, 

Dome steidzamā kārtā pieņem lēmumu par būves sakārtošanu bez iepriekšēja brīdinājuma nosūtīšanas 
tās īpašniekam (valdītājam). Turpmākās darbības, kas saistītas ar būves sakārtošanu, tiek veiktas 

atbilstoši saistošo noteikumu 17., 18. un 19.punktam. 

23. Lai atceltu vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusu, 
būvinspektors apseko būvi (t. sk. būvei piekritīgas zemes) un sagatavo atzinumu, kurā fiksē būves (t. sk. 

būvei piekritīgas zemes) sakārtošanas faktu. 
24. Būvvalde izskata saistošo noteikumu 23.punktā minēto atzinumu un pievienotos dokumentus 

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

25. Pēc Saistošo noteikumu 23.punktā minētā lēmuma stāšanās spēkā, būvvalde lēmumu 

iesniedz Domei nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinam atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
26. Būvvaldes un Domes lēmumi tiek nodoti vai nosūtīti būves īpašniekam (valdītājam) vai 

pilnvarotai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. 
 

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 
27. Būvvaldes lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 

drošību apdraudošu būvi var apstrīdēt Domē. 
28. Domes lēmumu par būvvaldes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. 
 

 

Domes priekšsēdētāja        Ligita Gintere 



 

 

 
 

 



 

1.pielikums 

Jaunpils novada domes 
2017.gada 31.augusta 

  saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 
             (protokola Nr.8)  

    

 
ATZINUMS 

 (par pārbaudīto būvi) 
 

20__.gada__.__________                                                           

 
Par īpašniekam (valdītājam) 

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

reģistrācijas numurs, adrese) 
 

 ______________________________________________________________________________________  

 
piederošās (valdījumā esošās) būves, kas atrodas ______________________________________________   

                                                                                                                    (būves adrese, zemes 
vienības kadastra apzīmējums) 

 

____________________________________________________________________ tehnisko un vizuālo 
stāvokli. 

 
_______________________________________________               

________________________________________ 
  (amats)       (vārds, uzvārds) 

 

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

 
un konstatēja:  ________________________________________________________________________  

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

 
 

 
 

 

  
Nepieciešamie drošības pasākumi:  __________________________________________________________  

 
 ______________________________________________________________________________________  

 
 ______________________________________________________________________________________  

  

Priekšlikumi par būves sakārtošanu vai nojaukšanu: ____________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________________  

 
_______________________    ____________________  _____________________ 

                         (amats)                                               (paraksts)                                   (paraksta 
atšifrējums) 

 



 

2.pielikums 

Jaunpils novada domes  
2017.gada 31.augusta 

  saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 
  (protokola Nr.8)

  

 
   BRĪDINĀJUMS 

20__.gada ____. _________________                      
 

 

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

 
 ______________________________________________________________________________________  

(fiziskas vai juridiskas personas adrese) 
 

 

Pamatojoties uz Jaunpils novada domes 2017.gada __._________ saistošajiem noteikumiem Nr.__ 
„Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 

drošību apdraudošas būves” 
 

 

Brīdinu Jūs,  ___________________________________________________________________________ ,  
(vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) 

 
par to, ka Jūsu pienākums ir līdz  ________________________________________________________  

                                                                                                   (termiņš)  
 

Sakārtot / veikt konservācijas darbus / nojaukt būvi,                                         

                                   (nevajadzīgo svītrot) 
 

kas atrodas  ___________________________________________________________________________ ,  
                         (būves atrašanās vieta)  

 

lai tā neapdraudētu garāmgājējus, kaimiņus un nebojātu ainavu. 
  

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

 ________________________________________________________ termiņā netiks veikti,  

 (būves atrašanās vieta, būves sakārtošana vai nojaukšana)  
 

Jaunpils novada Dome lems par administratīvā akta piespiedu izpildi atbilstoši 
Administratīvā procesa likumam vai izskatīs iespējas veikt nekustamā īpašuma sakārtošanas 

darbus par novada pašvaldības līdzekļiem, un Jums šie līdzekļi pašvaldībai būs jāsamaksā 
pilnā apmērā.  

 

                                   _____             _____________________           _________________________ 
                         (amats)                   (paraksts)                                                     

(paraksta atšifrējums) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

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

sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

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

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā 

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

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

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

nekustamā īpašuma nodokļa objektu likuma „Par nekustamā 

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

novada administratīvajā teritorijā. 

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  

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

nosaka administratīvās procedūras un lēmumus būvju sakārtošanai 
vai nojaukšanai. 

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

kas saistīti ar pilnīgi vai daļēji sagruvušu būvju un cilvēku drošību 

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

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

personām būs publiski pieejami un skaidri kritēriji, pēc kādiem 

būvinspektors veic ēku (būvju) klasifikāciju. 

3. Informācija par plānotā projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības 

budžetu. 

Izdevumu palielinājums netiek plānots. 

4. Informācija par plānotā projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projekts būtiski neskar uzņēmējdarbības vidi 

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

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var 

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

degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi var 

apstrīdēt Saldus novada Domē atbilstoši Administratīvā procesa 
likumam. 

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

tiesīgas pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši 
Administratīvā procesa likumam. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

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

pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv. 

 

 
Domes priekšsēdētāja       Ligita Gintere 

  

http://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
http://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
http://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli#p3
http://www.jaunpils.lv/
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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 31. augustā 

Nr.110 

Protokola Nr.8, 21.p. 

 
Par nekustamā īpašuma „Kraujas” sadalīšanu un adreses labošanu 

 
Jaunpils novada dome 12.07.2017. saņēma [..] iesniegumu, reģ. Nr. 3-7/601, ar lūgumu no 

nekustamā īpašuma „Kraujas” atdalīt zemes gabalu un atļauju izveidot atsevišķu nekustamo īpašumu ar 
jaunu nosaukumu.  

 Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sadalāmais nekustamais 

īpašums „Kraujas” atrodas Jaunpils pagastā ar kopējo platību 7,5 ha, tas sastāv no trīs atsevišķiem zemes 
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem, tādēļ saskaņā ar esošo likumdošanu zemes ierīcības projekts nav 

jāizgatavo. Nekustamais īpašums atrodas ārpus ciemiem, tā ir viensēta, tādēļ jālabo adrese. 
Saskaņā ar īpašnieces [..] iesniegumu Nr. 3-7/601, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

19.panta pirmo daļu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

14.un 15.pantu, 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” , „Jaunpils novada ciemu 

plānotā izmantošana”, LR MK 2015.gada 10.decembra noteikumi „Adresācijas noteikumi” 37.p. 
Jaunpils novada dome nolemj : 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kraujas”, īpašuma kadastra nr.9056 003 0102, 

kopējā platība 7,5 ha, vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9056 003 0106 2,5 ha platībā. 
Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Mazkraujas”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, reģistrēt to NĪVKIS kā 
pastāvīgu īpašumu. 

2. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums „Kraujas” sastāvēs no diviem zemes gabaliem ar 
zemes kadastra apzīmējumiem 9056 003 0102 2,4 ha platībā un 90560030103 2,6 ha platībā, īpašumam 

saglabāt esošo nosaukumu „Kraujas”, abiem zemes gabaliem saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus 

un zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 
3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 90560030102, platība 2,4 ha, un uz tā esošajām 

ēkām  labot adresi uz „Kraujas”, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145. 
 

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 31. augustā 

Nr.111 

Protokola Nr.8, 22.p. 

 
Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā 

 
Lai sakārtotu Jaunpils novada pašvaldības īpašumus, kas atrodas Jaunpils novada 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.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1.punktu, NOLEMJ: 

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

1.1 Samazināt saraksta „C” grupas ceļa garumu „Auziņas-Dziras” (sarakstā Nr.25), no 2200 m 

uz 1850 m saskaņā ar plāna pielikumu Nr.2.  
1.2 Samazināt „C” grupas ceļa „Bajāru ceļš” (sarakstā Nr.44) garumu no 750 m uz 450 m 

saskaņā ar plāna pielikumu Nr.4. 
1.3 Papildināt sarakstu ar „C” grupas ceļu „Ceļš uz Goldšteiniem” (sarakstā Nr.58) garums 220 

m, ceļa klātnes platums 4,2 m , segums – grants, kadastra apzīmējums 90900020375, saskaņā ar plāna 

pielikumu Nr.3 ,                    ceļu reģistrēt NĪVKIS kā inženierbūvi. 
2. Apstiprināt Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstu. (pielikums Nr.1) 

3. 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.  
4. Minētās izmaiņas izdarīt Jaunpils pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites kartiņās 

grāmatvedības programmā. 

5. Par lēmuma izpildi atbildīgās personas Zinta Mielava, Pēteris Baranovskis, Mārīte Petrova. 
 

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.112 

Protokola Nr.8, 23.p. 

 
Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai 

 
Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likums” 22.pantu un LR MK 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu”, Jaunpils novada dome Nolemj : 

1. Nodot iznomāšanai zemes gabalus  

Ar apbūves tiesībām īpašumā „Ābeļdārzs” (90560080130) , Ābeļu ielā saskaņā ar detālplānojumu      
Nr.1  - 2988 m2 , ,    Nr.2 - 3000 m2  ,     Nr.3 – 2988 m2 ,        Nr.4 - 3000m2 

Bez apbūves tiesībām : 
Zemes gabalu „ Mazie Ezergaļi” 3,66 ha (90560050025) 

Zemes gabalu „Ķiluži” 3,18 ha (90900020176) 

Zemes gabalu „Rūdolfi” 0,8 ha (90900020354) 
2. Informāciju ievietot Jaunpils pašvaldības mājas lapā un izvietot KAC informācijas stendā. 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 31. augustā 

Nr.113 

Protokola Nr.8, 24.p. 

 
Par platības un adreses precizēšanu īpašumam „Māja Dravnieki” 

 
Jaunpils novada dome 03.07.2017. saņēma SIA „Delta Kompānija” Tukuma biroja vadītājas Vinetas 

Salmanes iesniegumu, reģ. Nr. 3-8/574, ar lūgumu precizēt platību pēc robežu instrumentālās 
uzmērīšanas.  

 Izskatot SIA „Delta kompānija”, reģistrācijas Nr.LV40103411129 iesniegto zemes robežu plānu  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560050099, zemes vienības adrese: “ Māja Dravnieki”, Jaunpils 
pag. Jaunpils nov., LV-3145, konstatēts: 

1. Ar Jaunpils novada domes 21.10.2014. sēdes lēmumu [..] piešķirta mantotā zeme “Māja 
Dravnieki” 0,8 ha platībā. [..] mirusi, īpašuma uzmērīšanu pasūtījuši Veltas Pabērzas mantinieki. 

SIA “Delta kompānija” 2017.gada jūnijā veica zemes gabala 90560050099 robežu uzmērīšanu. 

Uzmērot robežas kadastrāli, zemes platība ir 0,4273 ha. Robežas uzmērītas atbilstoši plāna pielikumam, 
pierobežnieku zeme ir uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja 

ar palīgēkām, kura ir viensēta ārpus ciema, tādēļ jāprecizē adrese. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” 132.3 punktu, SIA „Delta kompānija”, reģistrācijas Nr. LV40103411129, 
2017.gada jūnijā veikto robežu uzmērīšanu,  

NOLEMJ: 
1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560050099 pēc robežu kadastrālās 

uzmērīšanas platību uz 0,4273 ha saskaņā ar iesniegto robežu plānu mērogā 1:1000. 
2. Precizēt adresi zemei ar kadastra apzīmējumu 90560050099, platība 0,4273 ha, un uz tās 

esošajām ēkām uz “Māja Dravnieki”, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145. 

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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Protokola Nr.8, 25.p. 

 
 Par nekustamā īpašuma „Virši” sadalīšanu 

 
Jaunpils novada dome 14.08.2017. saņēma [..] iesniegumu, reģ. Nr. 3-7/687, ar lūgumu no 

nekustamā īpašuma „Virši” atdalīt zemes gabalu un atļauju izveidot atsevišķu nekustamo īpašumu ar 
jaunu nosaukumu.  

 Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sadalāmais nekustamais 

īpašums „Virši” atrodas Jaunpils pagastā ar kopējo platību 10,73 ha, tas sastāv no diviem atsevišķiem 
zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem, tādēļ saskaņā ar esošo likumdošanu zemes ierīcības projekts 

nav jāizgatavo. 
Saskaņā ar [..] iesniegumu Nr. 3-7/687, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo 

daļu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.un 15.pantu, 

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

atklāti balsojot:          
Jaunpils novada dome nolemj : 

4. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Virši”, īpašuma kadastra nr.9056 008 0075, kopējā platība 

10,73 ha, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 90560040041 10,40 ha platībā. Atdalītajam zemes 
gabalam piešķirt nosaukumu „Viršu lauki”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, reģistrēt to NĪVKIS kā pastāvīgu īpašumu. 
5. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums „Virši” sastāvēs no viena zemes gabala ar zemes kadastra 

apzīmējumu 9056008075 0,33 ha platībā, īpašumam saglabāt esošo nosaukumu „Virši”, saglabāt esošo 
zemes lietošanas mērķi un zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus, saglabāt esošo adresi „Virši”, 

Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov. LV-3145. 

 
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 
  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 

 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob. tālr.29146415, e-pasts: dome@jaunpils.lv 

 
 

LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada 31. augustā 
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Protokola Nr.8, 26.p. 

 
Par zemes lietošanas mērķu nomainīšanu zemes vienībām, adrešu likvidēšanu 

 
Jaunpils novada dome 08.08.2017. saņēma [..], iesniegumu, reģ. Nr. 3-8/672, ar lūgumu nomainīt 

zemes lietošanas mērķi desmit nopirktiem īpašumiem. Domes rīcībā ir pirkuma līgums par visu īpašumu 
iegādāšanos uz SIA „Joži” vārda.  

 Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka  visi zemes gabali atrodas 

Levestes ciema teritorijā, saskaņā ar Teritorijas plānojumu plānotā  zemes izmantošana ir 
lauksaimniecība. Šobrīd visi zemes īpašumi ir neapbūvēti, tiem ir piešķirtas adreses. Apsekojot objektu 

dabā, konstatēts, ka tas ir apsēts lauks, tādēļ ir iespējams mainīt zemes lietošanas mērķi un lūgumu 
apmierināt. Līdz 2008.gada 2.februārim, kad īpašums „Salas”, platība 3,53 ha, tika sadalīts desmit 

apbūvei paredzētos īpašumos, tā ir bijusi viena zemes vienība ar zemes lietošanas mērķi lauksaimniecība. 

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

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.un un 36 .punktu, NOLEMJ : 

1.  Nomainīt SIA „Joži” uz pirkuma līguma pamata piederošajām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 90560070051, 90560070083, 90560070120, 90560070078, 90560070122, 90560070124, 
90560070121, 90560070123, 90560070091, 90560070087 (kopējā platība 3,5285 ha) no individuālo 

māju apbūves zeme , kods 0601 uz ” zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, 
kods 0101. 

2. Likvidēt adreses : 
„Spāres”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 

„Ozolzari”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 

„Priedes”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 
„Alkšņi”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 

„Tūjas”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 
„Dižkoki”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 

„Kļavzari”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 

„Egles”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 
„Alkšņragi”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 

„Kārkli”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 
 

 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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Protokola Nr.8, 27.p. 

 
Par nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa nomaiņu īpašumam 

Ziņo Z.Mielava 
Jaunpils novada dome 2017.gada 23.augustā saņēma [..] iesniegumu, reģistrācijas Nr.3-7/718, 

kurā lūdz nomainīt adresi un nosaukumu nekustamajam īpašumam „Jurģu ambulance”, Jurģi, Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā uz „Dzintara Pērles”, īpašuma kadastra numurs 90560060137, īpašums šobrīd 

reģistrēts zemesgrāmatā uz Jaunpils novada domes vārda.  

      Izvērtējot informāciju, Dome konstatēja, ka uz zemes vienības “Jurģu ambulance”, zemes kadastra 
apzīmējums 90560060137, platība 0,3955 ha, atrodas ēka, kurā līdz šim atradās feldšerpunkts. Īpašuma 

tiesības izsolē ieguvis [..]. Ēka turpmāk paredzēta izmantot dzīvošanai. 
Saskaņā ar minēto iesniegumu, 30.01.2013.Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 

3.2 punktu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” 9.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496. „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17.7 un 35. punktiem,  

Jaunpils novada dome nolemj : 
 1.  Nomainīt īpašumam ar īpašuma kadastra Nr. 90560060137 - zemei ar zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 90560060137 un uz zemes esošajām ēkām   nosaukumu un adresi no „Jurģu ambulance”, 
Jurģi, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145, uz „Dzintara Pērle”, Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 

LV-3145. 
2.   Iekļaut adresi „Dzintara Pērle”, Jurģi, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145, adrešu reģistrā. 

3.  Izslēgt adresi „Jurģu ambulance”, Jurģi, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145, no adrešu reģistra. 

4.  Nomainīt zemes lietošanas mērķi zemei ar zemes kadastra apzīmējumu 90560060137, platība 0,3955 
ha, no “ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve”, NĪLM kods 0902, uz “individuālo 

dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601. 
5.  Uzdot A.Balamam izgatavot apliecinājuma karti būves galvenā lietošanas veida nomaiņai. 

 
   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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Protokola Nr.8, 28.p. 

 

Saistošie noteikumi Nr.9/2017 „Par  grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” 

 

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

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.9/2017 Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā  un manuālā veidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils vēstis”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada domes mājas lapā. 
5. Par lēmuma nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un publicēšanu 

atbildīga sekretāre D.Ellere 
 

Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 2.lp.  

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2017 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
2017.gada 31.augustā 

sēdes Nr.8 lēmumu Nr.117 
 

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

BUDŽETU 2017.GADAM”” 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2017.gada...augustā 

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 „Par Jaunpils pašvaldības budžetu 

2017.gadam” izdarīt šādus grozījumus: 
Pamatbudžets 

 

1. Palielināt ieņēmumus: 
 

04.500 Autotransporta nodaļa 

 

F40.32.22.10 

Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa 

aizņēmumi euro 

 

0119 

 

EUR 

201325 

 

Aizņēmums autobusam 

ISUZU VISIGO, automašīnai 

VW PASSAT 

 

      2. Palielināt izdevumus: 

04.500 Autotransporta nodaļa 

5231 Transportlīdzekļi 
 

0119 

 

EUR 

201325 

 

Autobuss ISUZU VISIGO, 

automašīna VW PASSAT 

 
    3. Palielināt ieņēmumus: 
 

04.900 Autoceļu fonds   

 

F40.22.22.10 

Saņemti mainīgas likmes vidēja 

termiņa aizņēmumi euro 

 

0452 

 

EUR 

36370 

Aizņēmums autoceļu 

pārbūves būvprojektu 

izstrādei 

  

 4. Palielināt izdevumus: 

04.900 Autoceļu fonds   

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0452 

 

EUR 
36370 

Autoceļu pārbūves 
būvprojektu izstrādei 

 

 

 



 

5. Palielināt izdevumus: 

 

06.200 Teritoriju attīstība-Attīstības nodaļa 

 

3263 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

biedrībām un nodibinājumiem 

 

0162 

 

EUR 248 

 

Līdzfinansējums projektam 

“Darbs dara darītāju” 

 

 

6. Palielināt izdevumus: 
 

06.200 Teritoriju attīstība-Attīstības nodaļa 

3231 
Produktu subsīdijas biedrībām un 

nodibinājumiem 

 

0162 

 

EUR 120 

 

Likteņdārza Lielā kalna 

materiālu sagādei 

 

 
7. Palielināt izdevumus: 

 

03.600 Policija 

 

1223 
Mācību maksas kompensācija 

 

0105 

 

EUR 1230 

 

Mācību maksas kompensācija 

J.Siliņam 

 

 

   8. Palielināt izdevumus: 

 

08.200 Muzejs 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 

 

0206 

 

EUR 847 

 

Konservācijas projekta 

dokumentācijas sagatavošanai 

 

 

   9. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu uz 

31.12.2016. par 

EUR 2445 

 
Naudas līdzekļu atlikums pēc grozījumiem ir EUR 5166 

 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Nr.118 

Protokola Nr.8, 29.p. 

 
 Par domes  un domes komiteju sēžu grafiku 2017. gada 2. pusgadam 

 
Apstiprināt Domes un domes komiteju sēžu grafiku 2.pusgadam 

Dome, komiteja Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris  

Izglītības , kultūras , sporta un 
sociālo lietu komiteja 

23. 
 

6. 4. 1. 6.  

Attīstības komiteja 23. 13. 25. 8. 13.  

Finanšu komiteja 23. 13. 25. 15. 13.  

Domes sēde 31. 26. 31. 29. 21.  

 

Komiteju sēdes notiek  trešdienās plkst. 15.00 

Domes sēdes notiek plkst. 9.00 
Nepieciešamības gadījumā  sēžu norises laiks var mainīties 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Protokola Nr.8, 30.p. 

 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības Jaunpils RAC “RATS” projektam “Lauku viensēta- 

Latvijas dabas vērtību goda vietā” 

 
Jaunpils novada dome 2017.gada 24.augustā saņēma biedrības Jaunpils RAC “RATS”, reģ.Nr. 

50008064711, adrese “Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, iesniegumu reģ. Nr.3-8/722 par 
līdzfinansējumu projektam “Lauku viensēta- Latvijas dabas vērtību goda vietā”. 

Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja: 

Biedrība “Jaunpils RAC “RATS”” sadarbībā ar biedrību “Kandavas Partnerība” un biedrību “Pūres 
Dzirnas” izstrādā kopsadarbības projekta iesniegumu “Lauku viensēta- Latvijas dabas vērtību goda vietā” 

iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā “Atbildīgs dzīvesveids” 
aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 

simtgadi”. 

Projekta mērķis: veicināt piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, informējot un izglītojot 
sabiedrību par prasmēm pielietot un iesaistīt seno lauku sētu ainavu un senču mantojuma vērtīgākos 

elementus mūsdienu ainavā. Rosināt ilgtspējīgas, estētiskas un praktiskas lauku ainaviskās telpas 
veidošanu līdzi cilvēkam un laikam, nezaudējot galvenās senču vērtības. 

Projekta ietvaros plānots 1) divi Lauku festivāli (katrs trīs dienu garumā)- Kandavas novadā, 

Jaunpils novadā un Tukuma novada Pūres un Sēmes pagastos ar lekcijām un praktiskām nodarbībām, 2) 
Auto-Foto orientēšanās “Lauku viensēta” ar dažādiem uzdevumiem lauku sētās un noslēgumu lauku sētā 

ar pirts tradīciju zināšanu apguvi, 3) Bukleta “Lauku viensēta- Latvijas dabas vērtību goda vietā” 
sagatavošana, kurā būs apkopota informācija par lauku viensētām Kandavas, Jaunpils un Tukuma 

novados, kā arī izglītojoša informācija un cita nozīmīga informācija, Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: 
2017.gada novembris- 2018.gada jūnijs. 

Projekta plānotās izmaksas ir 18 147 EUR, kur 10% no projekta izmaksām sedz projekta partneri 

(biedrība “Kandavas partnerība”, biedrība “Jaunpils RAC “RATS””, biedrība “Pūres Dzirnas”) ar savu 
brīvprātīgo darbu, bet 10% ir nepieciešams finanšu ieguldījums 604.84 EUR  apmērā. 

Pamatojoties uz biedrības  “Jaunpils RAC “RATS”” iesniegumu, saskaņā ar Likumu “Par 
pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, NOLEMJ: 

5. Biedrības Jaunpils RAC “RATS”, reģ.Nr. 50008064711, adrese “Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads, projektam “Lauku viensēta- Latvijas un dabas vērtību goda vietā” paredzēt līdzfinansējumu 
EUR 604.91 (seši simti četri euro deviņdesmit viens centi) no 2018.gada Attīstības nodaļas budžeta; 

6. Pa lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte. 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 


