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2018. gada 25.oktobrī                                                 Nr. 9 

SĒDE SASAUKTA: 2018. gada  25.oktobrī plkst. 9.00 

SĒDI SĀK: 2018. gada  25.oktobrī plkst. 9.00 
SĒDI VADA: priekšsēdētāja Ligita Gintere 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Velga Pavlovska, Raivo Altenburgs, Līga Bierande, Dace Adiņa, Jānis Krūmiņš   

Darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja Elīna Stūre, 
Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Rasa, Juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, nekustamo īpašumu 

speciāliste Zinta Mielava, jurista palīgs Dzidra Krastiņa,  Projektu vadītāja Līga Veinberga, klientu apkalpošanas 

speciāliste Dina Didrihsone 
Citi: NTZ žurnāliste Baiba Reinsone 

Nepiedalās: A.Fridrihsons /pamatdarba dēļ/, A.Rasa /pamatdarba dēļ/, R.Pranis /pamatdarba dēļ/. 
Darba kārtība: 

Izpilddirektora informācija 

1. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē; 
2. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai; 

3. Par zemes vienības daļu reģistrāciju un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 
nekustamajā īpašumā „Strautiņi”; 

4.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Priežkalni”; 
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lauciņi”; 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gundegas”; 

7. Par konkursa „Skaista mana sēta” – 2018 rezultātiem; 
8. Par inženierkomunikāciju izbūvi nekustamo īpašumu “Dižcelmi”, “Auļi, “Dižozoli, 

“Spāres” vajadzībām; 
9. Par komandējumu uz Newcastle, Lielbritānijā; 

10. Par avansa maksājuma veikšanu SIA “Tukuma slimnīca” ultrasonogrāfijas iekārtas 

iegādei; 
11. Par grozījumiem Nr.12/2018 2018. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”; 
12. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienā. 

  



 

 

Izpilddirektora informācija 

Ziņo P.Baranovskis 
Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm septembrī. 

Šajā atskaites periodā padarītie darbi: 
1.  Projektu konkursam “Darām paši” saņemtas atskaites un notikusi iesniegto projektu izvērtēšana. 

2. Noslēdzies izsludināto vakanču konkurss. Jaunpils novada domē pieņemti trīs darbinieki- šoferis, projektu 
vadītāja un pašvaldības policists. 

3. Visā Jaunpils novada teritorijā notiek ceļu iesēdumu labošana ar grants maisījumu. 
4. "Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā" ir noslēgti līgumi ar SIA “Strabag” un būvuzraudzības līgums ar SIA 

“Tomus”. Pirmā būvsapulce notiks 2018.gada 1.novembrī. 

5. Labiekārtošanas nodaļa veic rudens darbus- grābj un vāc lapas, ieziemo puķu dobes. 
6. Jaunpils novada domē notiek ikgadēja darbinieku vērtēšana. 

7. Jaunpils novada domes delegācija oktobra sākumā devās braucienā uz Jaunpiļu alianses sanāksmi Šinširo, 
Japānā. 

 
1. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

17.oktobrī. 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.142 “Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē” projektu. 

[..] 

2. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

17.oktobrī. 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.143 “Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai” projektu. 

[..] 

3. Par zemes vienības daļu reģistrāciju un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajā 
īpašumā „Strautiņi” 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

17.oktobrī. 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.144 “Par zemes vienības daļu reģistrāciju un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

nekustamajā īpašumā “Strautiņi”” projektu. 

[..] 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Priežkalni” 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

17.oktobrī. 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.145 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Priežkalni”” projektu. 

[..] 

 



 

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lauciņi” 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

17.oktobrī. 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.146 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lauciņi”” 

projektu. 
 

[..] 
6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gundegas” 

Ziņo Z.Mielava 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.147 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Gundegas”” projektu. 
[..] 

7. Par konkursa „Skaista mana sēta” – 2018 rezultātiem 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

17.oktobrī. 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.148 “Par konkursa “Skaista mana sēta”-2018 rezultātiem” projektu. 

[..] 

 

8. Par inženierkomunikāciju izbūvi nekustamo īpašumu “Dižcelmi”, “Auļi, “Dižozoli, 
“Spāres” vajadzībām 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

17.oktobrī. 
Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), pret nav, 

1 atturas (L.Gintere), NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.149 “Par inženierkomunikāciju izbūvi nekustamo īpašumu “Dižcelmi”, “Auļi”, “Dižozoli”, 
“Spāres” vajadzībām” projektu. 

[..] 
9. Par komandējumu uz Newcastle, Lielbritānijā 

Ziņo L.Gintere 

Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 
17.oktobrī. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.150 “Par komandējumu uz Newcastle, Lielbritānijā” projektu. 

[..] 

10. Par avansa maksājuma veikšanu SIA “Tukuma slimnīca” ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei 

Ziņo E.Stūre 

Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 
17.oktobrī. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 
pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.151 “Par avansa maksājuma veikšanu SIA “Tukuma slimnīca” ultrasonogrāfijas 

iekārtas iegādei” projektu. 

[..] 

 



 

11. Par grozījumiem Nr.12/2018 “Grozījumi Jaunpils novada domes 2018. gada 23. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 

Ziņo E.Stūre 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

17.oktobrī. 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.152 “Par grozījumiem Nr.12/2018 “Grozījumi Jaunpils novada domes 2018. gada 23. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam””” projektu. 

[..] 
12. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienā 

Ziņo L.Gintere 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

17.oktobrī. 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, V.Pavlovska), 

pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.153 “Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienā” projektu. 

L.Gintere ziņo, ka visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

 
Sēdi beidz 9.45. 

 
Sēdi vadīja      L.Gintere 

 

Sēdi protokolēja     D.Ellere 
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Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 25.oktobrī 
Nr. 142 

Protokola Nr.9, 1.p. 

 
Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē 

 
22.08.2018. tika pieņemts ekspluatācijā objekts „Teritorijas Pasta dīķis” labiekārtošana”, identifikācijas 

Nr. JND 2017/7/ELFLA, kuras pasūtītājs bija Jaunpils novada dome,  par kopējo summu EUR 162098.15. Minētā 

summa atbilst dažādiem būvju tipiem, tādēļ tā jāsadala divās daļās un grāmatvedības uzskaitē jāizveido divas 

pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas. 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. un 3.punktu,  15.12.2009. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, NOLEMJ: 

1.Uzņemt Jaunpils novada pašvaldības bilancē pamatlīdzekli inženierbūvi – gājēju celiņu objektā „Pasta 

dīķis” par summu EUR 43515.00 , garums 235 m, platums 1,68 m, laukums 413,60m2, būves tips 21120201 
(ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu).     

2. Uzņemt Jaunpils novada pašvaldības bilancē pamatlīdzekli inženierbūvi – pārtīrītu dīķi ar labiekārtotu 

teritoriju un drenāžas izbūvi 6655,0 m2 lielā platībā -„Teritorijas „Pasta dīkis” labiekārtošana” par summu EUR 
118583,11 ; būves tips 21530101 (akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves.). 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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2018. gada 25.oktobrī 
Nr. 143 

Protokola Nr.9, 2.p. 
Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai 

 
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 28.08.2018. vēstuli Nr.2-13-R/4646  „Par 

informācijas pieprasīšanu”, kurā  lūgts piešķirt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai, kura ieskaitīta Valsts 
rezerves zemē, kadastra apzīmējums 90900020407, īpašuma kadastra Nr.90900020408. 

Izvērtējot pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka zemes īpašums sastāv no vienas  zemes vienības, 

uz kuras atrodas ķieģeļu elektrības sadales ēka. 
Saskaņā ar Jaunpils novada domes 2013. gada 30. janvāra saistošo noteikumu nr.2 „Jaunpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3. 
punktu, atbilstoši LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

1. Piešķirt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 90900020407, platība 0,03 ha, zemes lietošanas 

mērķi „inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme”, NĪLM kods 1201.  
2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

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

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 

 

  



 

 
 

JAUNPILS NOVADA DOME 
 

 

Reģ. Nr. 90000051932 
„Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr. 63107068, mob. tālr.29146415, e-pasts: dome@jaunpils.lv 
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2018. gada 25.oktobrī 
Nr. 144 

Protokola Nr.9, 3.p. 

 
Par zemes vienības daļu reģistrāciju un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajā 

īpašumā „Strautiņi” 

 
Jaunpils novada dome 2018.gada 8.oktobrī saņēma [..] iesniegumu, reģistrācijas Nr.3- 7/769, par zemes 

vienības daļas reģistrāciju un zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā 

„Strautiņi”, kadastra apzīmējums 90560040014, platība 21,5 ha.  
Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar zemes vienības daļas robežām. 

Iepazīstoties ar lietu un ar to saistītiem apstākļiem, dome konstatēja, ka nekustamais īpašums reģistrēts 
Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatā uz[..] vārda, sastāv no viena zemes gabala. Īpašnieks vēlas izveidot 

zemes vienības daļu 19,5 ha platībā un reģistrēt to NĪVKIS un zemesgrāmatā. Saskaņā ar LR MK 2006.gada 
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu zemes vienības daļai 19.5 ha platībā ir nosakāms 

zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 
Saskaņā ar minēto iesniegumu, Nekustamā īpašuma Valsts Kadastra likuma 9.pantu, Jaunpils novada domes 

2013. gada 30. janvāra  saistošo noteikumu nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3.punktu, LR MK 2006.gada 20.jūnija 

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

noteikšanas un maiņas kārtība” 29.punktu, ,Jaunpils novada dome nolemj : 
 Atļaut [..]NĪVKR informācijas sistēmā reģistrēt zemes vienības daļu 19,5 ha platībā nekustamajā 

īpašumā „Strautiņi”, zemes vienības kadastra apzīmējums 90560040014, kopējā platība 21,5 ha, saskaņā ar 
2018.gada 8.oktobra iesniegumu un plāna pielikumu. Zemes vienības daļai 19,5 ha platībā noteikt zemes 

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

 
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 

2018. gada 25.oktobrī 
Nr. 145 

Protokola Nr.9, 4.p. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Priežkalni” 

2018.gada 29.martā Jaunpils novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.55 „Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamā īpašuma „Priežkalni” zemes vienības sadalei”. 

Jaunpils novada dome 2018.gada 2.oktobrī saņēma SIA „Rūķis AG” iesniegumu, reģistrācijas nr.3-7/752, 
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu 

noteikšanu. Iesniegumam pievienots zemes ierīcības projekta 3 eksemplāri. Izskatot zemes ierīcības projektu, 

Dome konstatēja : 
1) Zemes ierīcības projektu izgatavojusi sertificēta firma SIA „Rūķis AG”, reģ. Nr. reģ. Nr. 

45102000581, juridiskā adrese: Zaļā iela 32, Dobele, LV-3701, sertifikāts BA-561 (Ainārs 
Gorškovs), derīgs līdz 07.12.2019. 

2) Zemes ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada būvvaldē 19.09.2018, izpildīti visi Jaunpils 
novada Domes apstiprinātie projektēšanas nosacījumi. 

 Saskaņā ar minēto iesniegumu, LR MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288. „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9.8 punktu, Kadastra likuma 19.un 20.pantu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, 
Jaunpils novada domes 2013. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2014. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3. 
punktu, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1.punktu, LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

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

noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, Dome nolemj : 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Priežkalni”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 90560050074 zemes vienības sadales projektu. 
 Zemes gabals 4,3 ha tiek sadalīts divos zemes gabalos.  

   1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 0,6 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mazvilītes”, piešķirt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes 
vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 90560050119 un jaunu īpašuma kadastra numuru, to NĪVKIS 

reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena zemes vienība (Nr.2.) Uz zemes vienības atrodas 
palīgēkas, kuras saistītas ar zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu „Vilītes”.    

   1.2 Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 3,7 ha platībā ( kad. apz. 90560050118) saglabāt esošo īpašuma 
nosaukumu „Priežkalni”, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Uz zemes vienības neatrodas ēkas un būves. Pēc sadalīšanas īpašums 

„Priežkalni” (īpašuma Nr.90560100019) sastāvēs no trīs zemes vienībām - 3,7 ha (90560050118) , 8,6 ha 
(90560050075), 24,0 ha (90560100019).  

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus abām zemes 
vienībām. 

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

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2018. gada 25.oktobrī 

Nr. 146 
Protokola Nr.9, 5.p. 

 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lauciņi” 

2018.gada 28.jūnijā Jaunpils novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.105 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamā īpašuma „Lauciņi” zemes vienības sadalei”. 

Jaunpils novada Dome 2018.gada 14.septembrī saņēma sertificēta mērnieka Ilmāra Kaulakāna iesniegumu, 
reģistrācijas nr.3-8/706, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu, zemes lietošanas 
mērķu noteikšanu, adreses labošanu.  

Izskatot zemes ierīcības projektu, Dome konstatēja : 
Zemes ierīcības projektu izgatavojusi sertificēta fiziska persona Ilmārs Kaulakāns, sert.Nr.114, derīgs līdz 

08.12.2020., zemes ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada būvvaldē 06.09.2018., izpildīti visi Jaunpils novada Domes 
lēmumā apstiprinātie projektēšanas nosacījumi. Īpašums „Lauciņi” atrodas ārpus ciema teritorijas, tādēļ jālabo adrese 
atlikušajam zemes gabalam un ēkām. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560030091 jāprecizē zemes lietošanas 
mērķis, jo vienības lielāko daļu aizņem mežs. 

Saskaņā ar minēto iesniegumu, 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

14.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.un 20.pantu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, Jaunpils novada 
domes 2013. gada 30. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2014. gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3 punktu, LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 35.punktu, Nolemj : 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lauciņi”, Saule, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 90560040093 sadales projektu. 
 Zemes gabals 12,22 ha tiek sadalīts divos zemes gabalos :  

      1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 8,2 ha platībā piešķirt jaunu īpašuma      nosaukumu „Mežlauciņi”, piešķirt 
jaunu kadastra apzīmējumu 90560040105,  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 

1.2 Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 4,02 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu „Lauciņi”, labot adresi uz 
„Lauciņi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, piešķirt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 
90560040104, uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Pēc īpašuma sadalīšanas „Lauciņi”  

sastāvā būs divas zemes vienības  - Nr.1 4,02 ha platībā, kadastra apzīmējums 90560040104, un 3,0 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 90560030091. 
1.3 Zemes vienībai ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 90560030091, platību 3,0 ha, nomainīt zemes 
lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, NĪLM kods 0101,  uz „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, NĪLM kods 0201. 

     2.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus abām jaunizveidotajām zemes 
vienībām. 

3. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas. 
4. Iekļaut laboto adresi „Lauciņi” Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 adrešu reģistrā. 
5.Izslēgt adresi „Lauciņi”, Saule, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 no adrešu reģistra. 
 

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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2018. gada 25.oktobrī 
Nr. 147 

Protokola Nr.9, 6.p. 

 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gundegas” 

2018.gada 30.augusta Jaunpils novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.130 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Gundegas” zemes vienības sadalei”. 
Jaunpils novada Dome 2018.gada 15.oktobrī saņēma sertificēta mērnieka Ilmāra Kaulakāna iesniegumu, 

reģistrācijas nr.3-8/795, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu, zemes 

lietošanas mērķu noteikšanu.  
Izskatot zemes ierīcības projektu, Dome konstatēja : 

Zemes ierīcības projektu izgatavojusi sertificēta fiziska persona Ilmārs Kaulakāns, sert.Nr.114, derīgs 
līdz 08.12.2020., Zemes ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada būvvaldē 11.10.2018., izpildīti visi 

Jaunpils novada Domes lēmumā apstiprinātie projektēšanas nosacījumi.  
4. Saskaņā ar minēto iesniegumu, 02.08.2016. MK noteikumiem Nr.505. „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 14.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.un 20.pantu, Zemesgrāmatu 

likuma 36.pantu, 30.01.2013. Jaunpils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2014. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3 punktu, 

LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, Nolemj 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gundegas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 90560010034 sadales projektu. 
 Zemes gabals 4,3 ha tiek sadalīts divos zemes gabalos :  

      1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 4,0 ha platībā piešķirt jaunu īpašuma      nosaukumu „Lauka 
Gundegas”, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 90560010109,  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 

1.2 Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 0,3 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu „Gundegas”, saglabāt 
esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 

0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 90560010108, uz zemes vienības atrodas dzīvojamā 
māja ar palīgēkām. Pēc īpašuma sadalīšanas „Gundegas”  sastāvā būs viena zemes vienība  - Nr.1 0,3 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 90560010108. 
     2.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus abām 

jaunizveidotajām zemes vienībām. 

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

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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2018. gada 25.oktobrī 
Nr. 148 

Protokola Nr.9, 7.p. 

 
Par konkursa „Skaista mana sēta” – 2018 rezultātiem 

 
Pamatojoties uz konkursa „Skaista mana sēta” -2018 žūrijas iesniegto informāciju, Dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt konkursa „Skaista mana sēta”-2018. gada rezultātus: 

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”: 

 

[..] 
 

Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciematā”: 
 

[..] 
 

Nominācija „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”: 

„Dzīles” – 1.vieta 
Veicināšanas balvas – par sakoptas vides veidošanu: 

[..] 

2. Laureātus godināt svinīgā pasākumā novembra mēnesī Jaunpils muzejā. 

3. Pasākuma organizēšanai nepieciešamos izdevumus segt no labiekārtošanas budžetā plānotajiem 

finanšu līdzekļiem EUR 580,00 (pieci simti astoņdesmit eiro). 

4. Dzidru Krastiņu apstiprināt par atbildīgo personu pasākuma organizēšanai. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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2018. gada 25.oktobrī 
Nr. 149 

Protokola Nr.9, 8.p. 

 

Par inženierkomunikāciju izbūvi nekustamo īpašumu “Dižcelmi”, “Auļi, “Dižozoli, 
“Spāres” vajadzībām 

2018. gada 16. oktobrī saņemts [..] iesniegums, kurā iesniedzēji lūdz Jaunpils novada domes kā 
iznomātāja atļauju par nomnieka līdzekļiem veikt inženierkomunikāciju (ūdensvads un kanalizācija) 

projektēšanu un izbūvi iesniedzējiem iznomāto zemesgabalu “Dižcelmi” (kadastra numurs: 90560080403) 

“Auļi” (kadastra numurs: 90560080401) un “Dižozoli” (kadastra numurs: 90560080400) vajadzībām. Vienlaicīgi 
iesniedzēji lūdz izskatīt iespēju segt ¼ daļu no minēto inženierkomunikāciju projektēšanas un izbūves 

izmaksām, iesaistoties arī projektētāja un būvnieka izvēlē, jo inženierkomunikāciju projektēšana un izbūve 
attiecināma arī uz ceturto, Jaunpils novada domei piederošo un neiznomāto zemesgabalu “Spāres”. Ar 

iesniedzējiem noslēgtie nomas līgumi cita starpā noteic, ka nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem 

veikt visu infrastruktūras objektu izbūvi līdz savam zemesgabalam un tajā. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, dome 

NOLEMJ: 
1. atļaut [..] par nomnieka līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt 

inženierkomunikāciju (ūdensvads un kanalizācija) projektēšanu un izbūvi iesniedzējiem 

iznomāto zemesgabalu “Dižcelmi” (kadastra numurs: 90560080403) “Auļi” (kadastra numurs: 
90560080401) un “Dižozoli” (kadastra numurs: 90560080400) vajadzībām. 

2. segt ¼ daļu no inženierkomunikāciju (ūdensvads un kanalizācija) projektēšanas un izbūves 
izmaksām, ja to projektēšanas un izbūves izmaksas attiecas uz nekustamo īpašumu “Spāres”. 

3. nozīmēt izpilddirektoru Pēteri Baranovski kā domes pilnvaroto personu iesaistoties 
projektētāja un būvnieka izvēlē. 

4. kā atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoru Pēteri Baranovski. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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2018. gada 25.oktobrī 
Nr. 150 

Protokola Nr.9, 9.p. 

 
Par komandējumu uz Newcastle, Lielbritānijā 

2018.gada 16.oktobrī Jaunpils novada dome saņēma ielūgumu reģ.Nr.3-8/801 no Latvijas vēstniecības 

Lielbritānijā Baibas Bražas piedalīties sanāksmē par godu Latvijas simtgadei. 

Par godu Latvijas simtgadei 8.novembrī tiek rīkota tikšanās ar Latvijas vēstnieci Lielbritānijā Baibu Bražu, 

tikšanās ietvaros notiks ceļojošās karikatūru izstādes atklāšana Newcastle, Lielbritānijā.  

9. novembrī notiks tikšanās ar Goda konsulu, lai pārrunātu sadarbības iespējas, kā arī notiks tikšanās ar 
Zielie Guerinu, Jaunpiļu alianses projektu vadītāju tūrisma un biznesa jomā. Oficiālās vizītes laikā notiks arī 

tikšanās ar Pasaules Jaunpiļu alianses vadītāju Deividu Faulkneru, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas 
kultūras, izglītības un starptautisko projektu jomā. Vizītes laikā notiks tikšanās ar Ņūkāslas  pils darbinieku 

komandu, lai iepazītu un smeltos pieredzi par vēsturiskās pils mārketinga aktivitātēm, pasākumu organizēšanu, 

finanšu piesaistes veidiem, kā arī citas tēmas.  
Tiks apmeklēta arī  vēsturiskā pils, kas atrodas netālu no Ņūkāslas, lai iepazītos ar pils apsaimniekošanu 

un biznesa pieredzi tūristu piesaistē.  

Pamatojoties uz 2018.gada 16.oktobra Latvijas vēstniecības Lielbritānijā  ielūgumu, saskaņā ar LR 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu  un   MK noteikumiem Nr. 969 „Kārtība kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi”, nolemj: 

1. Nosūtīt komandējumā Jaunpils novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri un Sabiedrisko attiecību 

un tūrisma nodaļas vadītāju Baibu Rasu, SIA “Jaunpils pils” direktori Kristīni Liepiņu uz tikšanos Newcastle, 

Lielbritānijā, 2018.gada 7.novembra līdz 10.novembrim; 

2. Domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei un Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītājai Baibai 

Rasai izmaksāt dienas naudu 80 % apmērā no Domes budžeta līdzekļiem. 

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Nr. 151 

Protokola Nr.9, 10.p. 
 

Par avansa maksājuma veikšanu SIA “Tukuma slimnīca” ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei 

 

2018.gada 8.oktobrī Jaunpils novada dome saņēma iesniegumu reģ.Nr. 3-8/765 no SIA “Tukuma 

slimnīca” ar lūgumu atbalstīt jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas iegādi.  

Šobrīd Tukuma slimnīcā darbojas divas ultrasonogrāfijas iekārtas, kas tiek nomātas no 2007. un 

2008.gada. Abas iekārts ir nolietojušās.  

Saskaņā ar līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu un apmaksu 6.1.20.punktu, lai saņemtu kvotu valsts apmaksātu pakalpojumu veikšanai, iekārta 

nedrīkst būt vecāka par 10 gadiem. 

Jaunās iekārtas iegādei veikta tirgus izpēte un rūpīga analīze optimālai iekārtas funkcionalitātei, lai 

nodrošinātu nepieciešamās prasības. 

Paredzamā ultrasonogrāfijas iekārtas cena 62641.70 EUR ar PVN. Pie pirmās iemaksas – 20% vai 

12528.34 EUR iespējama nomaksa uz diviem gadiem , maksājot 2088.06 EUR mēnesī. SIA “Tukuma slimnīca” 

ikmēneša maksājumus par kopējo summu 50113.36 veiks no SIA “Tukuma slimnīca” līdzekļiem. SIA “Tukuma 

slimnīca lūdz atbalstīt avansa maksājumu atbilstoši kapitāldaļu skaitam. Jaunpils novada domei 5% - 626.42 

EUR. 

Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta sesto daļu, nolemj: 

1.  Atbalstīt  SIA “Tukuma slimnīca” ultrasonogrāfijas iekārtas iegādi; 

2. Piešķirt nepieciešamo finansējumu, atbilstoši kapitāldaļām 5% apmērā, kas sastāda EUR 626.42 (seši 

simti divdesmit seši euro un četrdesmit divi centi) ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei un apmaksāt no budžeta 

līdzekļu atlikuma. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  



 

 
 

JAUNPILS NOVADA DOME 
 

 

Reģ. Nr. 90000051932 
„Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr. 63107068, mob. tālr.29146415, e-pasts: dome@jaunpils.lv 

 

 

LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 25.oktobrī 
Nr. 152 

Protokola Nr.9, 11.p. 

 

Par grozījumiem Nr.12/2018 “Grozījumi Jaunpils novada domes 2018. gada 23. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 

 

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

pirmo daļu, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12/2018 “Grozījumi 2018. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1  „ Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””; 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas; 
4.  Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada domes mājas lapā; 

5. Par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

publicēšanu atbildīga sekretāre D.Ellere. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2018 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
2018.gada 25.oktobrī 

sēdes Nr.9 lēmumu Nr.152 

 
 „PAR GROZĪJUMIEM 2018. GADA 23. JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1 „PAR JAUNPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM”” 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada  

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

 
2018. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils pašvaldības budžetu 2018.gadam” izdarīt 

šādus grozījumus: 

 
Pamatbudžets 

1. Palielināt ieņēmumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

F40322210 
Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa 

aizņēmumi 
0101 EUR  530 Kredīts Dzirnavu projektam  

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

0101 EUR 2181 

 Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai   

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim 
0101 EUR 4455 13.Saeimas vēlēšanām  

 

2. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

1119 
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba 

alga) 
0101 EUR 2076 13.Saeimas vēlēšanām 

1150 

Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata 

0101 EUR 756 13.Saeimas vēlēšanām 

1210 
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
0101 EUR 1203 13.Saeimas vēlēšanām 

2233 
Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem 
0101 EUR 346 13.Saeimas vēlēšanām 

2363 Ēdināšanas izdevumi 0101 EUR 74 13.Saeimas vēlēšanām 

 
 

 
 

 



 

   3. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība- Attīstības nodaļa   

5239 
Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi 
0162 EUR 530 Dzirnavu projektam 

      

 4. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
0302P EUR 165 

Projektam Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

1119 
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba 

alga) 
0302P EUR 1625 

Projektam Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

1210 
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
0302P EUR 391 

Projektam Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

  

5. Palielināt ieņēmumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim 
0302 

EUR 

119059 
Skolotāju algām  

 
     6. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

1119 
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba 

alga) 
0302 EUR 95946 Pedagogu darba samaksai 

1210 
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
0302 EUR 23113 Pedagogu darba samaksai 

       

     7. Palielināt ieņēmumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi      

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta iestāžu transferti 
0228 EUR 1620 

Jaunpils viduslaiku pils 

telpu AMI     

 

     8. Palielināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi      

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi 

par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
0228 EUR 1620 

Jaunpils viduslaiku pils 

telpu AMI     

 
     9.Palielināt izdevumus: 

 SIA Tukuma slimnīca  

F55010000 Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 0101 EUR 626 
SIA Tukuma slimnīca kapitāla 

palielināšana 

 

      10. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu 

uz 31.12.2017. par 

EUR 626 

 

Naudas līdzekļu atlikums pēc grozījumiem ir EUR 2498 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 25.oktobrī 
Nr. 153 

Protokola Nr.9, 12.p. 
 

 Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienā 

 
Pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem par apbalvojumu piešķiršanu sakarā ar Latvijas Republikas 

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

apbalvojumiem” 25.un 26.punktu, NOLEMJ:  
1.  Valsts svētku pasākumā apbalvot: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Naudas 

balvas izmaksāt, saskaņā ar noteikumiem Nr.6 „Par Jaunpils novada domes apbalvojumiem”; 

3. Kopsummā visiem apbalvotajiem izmaksāt naudas balvas 1440 EUR ; 

Apbalvojuma kandidāts Ierosinātājs Nominācija 

Agita Holšteina  PA “Jaunpils”  

Aija Mizga Valda Mizga un citi Jaunpils 
iedzīvotāji 

 

Andris Krūmiņš Jaunpils vidusskola  

Arnolds Šteins Agita Holšteina un citi Jaunpils 

novada iedzīvotāji 

 

Astrīda Busovcova Biedrība “Vīgriezes”  

Emīls Gulbis Agita Holšteina un citi Jaunpils 

novada iedzīvotāji 

 

Gidi Mārīte Knisle, Modris 
Aumalis 

SIA “Jaunpils pils”  

Gints Rubīns Biedrība “Tērces”  

Ina Gulbe Biedrība “Kamene”  

Ināra Silkalne A/S LIS “Jaunpils”  

Inese Koškina Veikals “Līvas”  

Jānis Liepiņš  Tamāra Juzupa un Jaunpils 

vidusskolas kolektīvs 

 

Juris Mūrnieks Kārlis Ķergalvis un citi Jaunpils 
iedzīvotāji 

 

Kārlis Ķergalvis Pensionāru biedrība “Jaunpils”  

Mārīte Kazmina Pensionāru biedrība “Jaunpils”  

Melita Rašmane Annija Piedniece un citi Jaunpils 
iedzīvotāji 

 

Nordenu ģimene AS “Jaunpils pienotava”  

Ojārs Mozerts SIA “Līvas grupa”  

Smaida Balode Pensionāru biedrība “Jaunpils”  

Uldis Priednieks SIA “Jaunpils projekts”  



 

4. Par godu LR proklamēšanas 100.gadadienai, apbalvošanas pasākumu rīkot šā gada 16.novembrī; 

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

organizēšanā; 

6. Informācija par apbalvojuma kandidātu nominācijām ir paredzēta un noteikta iestādes iekšējai lietošanai un 

tā ir izpaužama ne ātrāk kā 2018.gada 16.novembrī. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 

 


