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SĒDE SASAUKTA: 2018. gada  28.jūnijā plkst. 9.00 

SĒDI SĀK: 2018. gada  28.jūnijā plkst. 9.00 
SĒDI VADA: priekšsēdētāja Ligita Gintere 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Andris Fridrihsons, , Dace Adiņa, Raivo Altenburgs, Raivis Pranis, Līga Bierande, Jānis 

Krūmiņš, Raivis Pranis, Arvis Rasa 
Darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja Elīna 

Stūre, jurista palīgs Dzidra Krastiņa, Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Rasa, Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītāja Zinta Mielava, Juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, Attīstības nodaļas 
vadītāja Vija Zīverte, Viesatu pārvaldes vadītāja Vita Petrova 

Citi: NTZ žurnāliste Baiba Reinsone 
Nepiedalās: V.Pavlovska /pamatdarba dēļ/. 

Darba kārtība 

Izpilddirektora informācija 
1. Par Jaunpils novada domes 2017.gada publisko gada pārskatu  

2. Par finansiālo atbalstu represēto personu salidojumam Ikšķilē 
3. Par jumta vēja kastes un lietus novadsistēmas atjaunošanu  

4. Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības autotransportam 
5. Par papildus Sporta nama tualešu remontdarbiem 

6. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai L.Ginterei 

7. Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2018.gada 2.pusgadam 
8. Par grozījumiem Nr.9/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2018. gadam”  
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lauciņi” zemes vienības  

sadalei 

L.Gintere ierosina izmainīt darba kārtību un domes sēdi sākt ar 9.jautājumu “Par zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Lauciņi” zemes vienības sadalei”.  

Deputāti atbalsta izmaiņas Doms sēdes darba kārtībā. 
1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lauciņi” zemes vienības  

sadalei  
Izpilddirektora informācija 

2. Par Jaunpils novada domes 2017.gada publisko gada pārskatu  

3. Par finansiālo atbalstu represēto personu salidojumam Ikšķilē 
4. Par jumta vēja kastes un lietus novadsistēmas atjaunošanu  

5. Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības autotransportam 
6. Par papildus Sporta nama tualešu remontdarbiem 

7. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai L.Ginterei 

8. Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2018.gada 2.pusgadam 
9. Par grozījumiem Nr.9/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2018. gadam”  
  



1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lauciņi” zemes vienības  
sadalei 

Ziņo Z.Mielava 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis,  A.Fridrihsons, L.Bierande, 

D.Adiņa, J.Krūmiņš, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.105 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Lauciņi” zemes 
vienības sadalei” projektu. 

[..] 
Izpilddirektora informācija 

Ziņo P.Baranovskis 
Atskaite par padarītajiem darbiem jūnijā. 

Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 
1. Turpinās Sporta nama tualešu remonts. 

2. Notikusi cenu aptauja un atrasts saimnieciski izdevīgākais Jaunpils vidusskolas mazās skolas 
jumta atjaunotājs, kas darbu uzsāks jūlijā. 

3. Papildus finansējums SIA “Jaunpils pils” tehniskā aprīkojuma veiksmīgi tiek apgūts. Tiek veikti 
uzlabojumi Jaunpils pils kroga virtuvē. 

4. Par pacēlāja personām ar kustību traucējumiem Sociālā dienesta vajadzībām ir noslēgts 

līgums ar piegādātāju un drīzumā tas tiks piegādāts. 
5. Iesniegti dokumenti Lauku atbalsta dienestam par grants ceļu pārbūvi Jaunpils novadā. 

6. Valts kasē ir iesniegti iesniegumi par kredīta ņemšanu  projektu “Sporta infrastruktūras 
pieejamības uzlabošana Jaunpils novadā” un “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma 

attīstībai” īstenošanai Jaunpils novadā. 

7. Noslēdzies iepirkums par “Ceļu bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju un 
virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju”. Ar 

pakalpojuma sniedzēju SIA “Strabag” noslēgts līgums. 
8. Turpinās darbi pie Jaunpils vidusskolas sporta laukuma pārbūves. 

9. Teritorijā pie Pasta dīķa turpinās darbi, ir izveidots bruģa seguma trotuārs un tuvākajā laikā 
izvietotas laternas. 

10. Notiek darbi pie vides elementa uzstādīšanas Jaunpils pils parkā. Jaunpils parkā jau mēnesi 

ganās aitas. 
11. Notiek gatavošanās XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. 

12. Jaunpils novada domē tika saņemts iesniegums no Viesatu saimniecībām ar lūgumu izsludināt 
ārkārtas stāvokli Viesatu pagastā. Krīzes vadības padome saņēma no Zemkopības ministrijas 

informāciju par sausumu vairākos novados, kuri lūdz izsludināt ārkārtas stāvokli. Padome 

neatbalstīja ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, Saskaņā ar Civilās aizsardzības 
katastrofu pārvaldīšanas likumu tika pieņemts lēmums atzīt. Ka ilgstoša sausuma radītās sekas 

lauksaimniecībā definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa, kā rezultātā Jaunpils novads 
nepieprasīs izsludināt ārkārtas stāvokli ilgstoša sausuma dēļ. 

 

 
2. Par Jaunpils novada domes 2017.gada publisko pārskatu 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

20.jūnijā. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis,  A.Fridrihsons, L.Bierande, 

D.Adiņa, J.Krūmiņš, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.106 “Par Jaunpils novada domes 2017.gada publisko pārskatu” projektu. 

 

[..] 
3. Par finansiālo atbalstu represēto personu salidojumam Ikšķilē 

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

20.jūnijā. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis,  A.Fridrihsons, L.Bierande, 

D.Adiņa, J.Krūmiņš, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.107 “Par finansiālo atbalstu represēto personu salidojumam Ikšķilē” projektu. 

 
[..] 



 
4. Par jumta vēja kastes  un lietus novadsistēmas atjaunošanu 

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

20.jūnijā. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis,  A.Fridrihsons, L.Bierande, 

D.Adiņa, J.Krūmiņš, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 108 “Par jumta vēja kastes un lietus novadsistēmas atjaunošanu” 
projektu. 

 
[..] 

5. Par pašvaldībai piederošo autotransportu degvielas normām 

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

20.jūnijā. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis,  A.Fridrihsons, L.Bierande, 

D.Adiņa, J.Krūmiņš, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.109 “Par pašvaldībai piederošo autotransportu degvielas normām” 

projektu. 
 

[..] 

6. Par papildus Sporta nama remontdarbiem 

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

20.jūnijā. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis,  A.Fridrihsons, L.Bierande, 

D.Adiņa, J.Krūmiņš, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.110 “Par papildus Sporta nama remontdarbiem” projektu. 

 

[..] 

7. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 

Ziņo D.Adiņa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

20.jūnijā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par  (R.Altenburgs, R.Pranis,  A.Fridrihsons, L.Bierande, D.Adiņa, 

J.Krūmiņš, A.Rasa), pret nav, 1 ( L.Gintere) atturas, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.111 “Par artvaļinājumu domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei. 

 

[..] 

 

8. Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2018.gada 2.pusgadam 

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

20.jūnijā. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis,  A.Fridrihsons, L.Bierande, 

D.Adiņa, J.Krūmiņš, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.112 “Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2018.gada 
2.pusgadam” projektu. 

 
[..] 

 

9. Par grozījumiem Nr.9/2018 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 

20.jūnijā. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis,  A.Fridrihsons, L.Bierande, 

D.Adiņa, J.Krūmiņš, A.Rasa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 



Apstiprināt lēmuma Nr.113 “Par grozījumiem Nr.9/2018  saistošajos nosteikumos Nr.1 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” projektu. 
[..] 

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

Sēdi beidz 9.30 

Sēdi vadīja    L.Gintere 

Sēdi protokolēja    D.Ellere  
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada 28.jūnijā 
Nr.105 

Protokola Nr.6, 1.p. 

 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lauciņi” zemes vienības  

sadalei 

 
   Jaunpils novada dome 2018.gada 25.jūnijā saņēma īpašnieka [..] iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-

7/528 par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma ”Lauciņi” 

zemes vienības ar zemes kadastra apzīmējumu 9056 004 0093, platība 12,22 ha, sadalīšanai divās 
daļās. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar aptuvenām sadales robežām, atdalāmā zemes 

gabala platība aptuveni 8,2 ha. Uz atdalāmā zemes gabala neatrodas ēkas.  
   Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, Dome konstatēja, ka sadalāmā zemes vienība ar 

zemes kadastra apzīmējumu 90560040093 saskaņā 30.01.2013. Jaunpils novada domes saistošiem 

noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 

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

zemes ierīcības projekta zemes vienības sadalei izgatavošanas.  

Jaunpils novada dome Nolemj : 
 1. Atļaut [..] izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lauciņi”, Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 004 0093 un platību 12,22 ha 
sadalīšanai divās daļās pēc klāt pievienota plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala platība 

(lauksaimniecības zeme) 8,2 ha, paliekošā  zemes gabala platība 4,02 ha.  
 2. Zemes ierīcības projekta izstrādei noteikt šādus nosacījumus : 

- zemes ierīcības projektu izstrādāt sertificētai fiziskai vai juridiskai personai; 

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

 -zemes ierīcības projektā precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus, 
-zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar tām institūcijām, kuru intereses skar projekta 

risinājumi, 

-projektu saskaņot Jaunpils novada būvvaldē.  
 

 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 

2018.gada 28.jūnijā 
Nr.106 

Protokola Nr.6, 2.p. 

 
Par Jaunpils novada domes 2017.gada publisko pārskatu 

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

publiskā pārskata sagatavošana un ziņojuma publicēšanu, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Jaunpils novada Domes 2017. gada publisko pārskatu. 

2. Laikrakstā “Jaunpils Vēstis” publicēt ziņojumu par Jaunpils novada Domes 2017. gada 

publiskā  pārskata publicēšanu un pieejamību. 
3. Nodrošināt publiskā pārskata pieejamību novada Domē.  

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

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

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
  

http://www.jaunpils.lv/
http://www.varam.gov.lv/
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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada 28.jūnijā 
Nr.107 

Protokola Nr.6, 3.p. 
Par finansiālo atbalstu represēto personu salidojumam Ikšķilē 

 
Novada dome 09.03.2018. saņēma  Biedrības  „Latvijas politiski represēto apvienība” vēstuli, 

reģ. Nr.3-8/440, ar lūgumu  finansiāli atbalstīt novada teritorijā dzīvojošo politiski   represēto personu 
piedalīšanos  represēto personu  salidojumā Ikšķilē 2018. gada 25. augustā. Dalības maksa EUR 70,00 

un ceļa izdevumi. 

Pamatojoties uz biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” vēstuli, reģ. Nr3-8/440, 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām ”21. panta pirmās daļas 27. punktu, NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Jaunpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu    līdzdalību Latvijas politiski 
represēto personu salidojumā 2018. gada  25. augustā Ikšķilē. 

2.  Finansējumu transporta izdevumiem un dalības maksu EUR 70,00 ( septiņdesmit euro) 

apmērā   apmaksāt  no pašvaldības  budžeta līdzekļu atlikuma ar nosacījumu , ja  Jaunpils novadā 
dzīvojošās represētās personas   salidojumu  2018. gada 25. augustā Ikšķilē apmeklē klātienē.  

3. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenās grāmatvedes p.i. E.Stūre 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada 28.jūnijā 
Nr.108 

Protokola Nr.6, 4.p. 
Par jumta vēja kastes  un lietus novadsistēmas atjaunošanu 

 
2018.gada 21.maijā Jaunpils novada dome saņēma iesniegumu Nr.3-8/435 no Jaunpils 

vidusskolas  ar lūgumu piešķirt finansējumu Jaunpils vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas ēkas 
vējkastes un lietus novadsistēmas atjaunošanai. 

Par Jaunpils vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas ēkas vējkastes un lietus novadsistēmas 

atjaunošanu sagatavota lokālā tāme. 
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.apakšpunktu, Dome NOLEMJ: 
1. Atjaunot Jaunpils vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas ēkas vējkasti un ierīkot lietus 

novadsistēmu; 

2. Nepieciešamo finansējumu EUR 14 525,66 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit 
pieci euro  un 66 centi) segt no budžeta līdzekļu atlikuma; 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 
“Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”; 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 
 

Priekšsēdētāja         L.Ginter 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada 28.jūnijā 
Nr.109 

Protokola Nr.6, 5.p. 

 
Par pašvaldībai piederošo autotransportu degvielas normām 

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

1.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 

Automašīna Renault 

Master, v/n LB 4504 

8 8 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada 28.jūnijā 
Nr.110 

Protokola Nr.6, 6.p. 
Par papildus Sporta nama remontdarbiem 

 
Jaunpils Sporta nams, adrese:  “Ērģelnieki”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā ir Jaunpils 

novada domei piederoša ēka, kurā notiek dažādi sporta pasākumi un pulcē ievērojamu skaitu 

apmeklētāju. 

Uzsākot remontdarbus tika secināts, ka nepieciešams papildus nomainīt durvis un jāveic 

kosmētiskie remontdarbi Sporta nama gaitenī. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.apakšpunktu, Dome NOLEMJ: 

1.Veikt papildus remontdarbus Jaunpils Sporta nama ģērbtuvju tualetēs; 

2.Nepieciešamo finansējumu EUR 4158. 49 segt Sporta nama budžeta līdzekļiem; 

3.Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”; 

4.Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 
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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada 28.jūnijā 
Nr.111 

Protokola Nr.6, 7.p. 

 

Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 

 

Pamatojoties uz L.Ginteres iesniegumu reģ. Nr. 3-7/513, saskaņā ar Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 

amatpersonām piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kura ilgums ir četras nedēļas, neskaitot 

svētkus dienas, 13.02.2013. Nolikuma Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un 
darbinieka atlīdzību” 16.puntu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam Dome piešķir un apmaksā 

ikgadēju atvaļinājumu, kura ilgums, neskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas un 
papildatvaļinājumu 10 (desmit) darba dienas, par darbu komitejās, komisijās un deputātu pienākumu 

pildīšanu un 17.punktu, kas nosaka kārtību par atvaļinājuma pabalsta izmaksu, NOLEMJ: 

1. Piešķirt Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 15 darba dienas no 2018.gada 23.jūlija līdz 10.augustam par nostrādāto laika periodu no 

2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam.  

2. Domes priekšsēdētājai L.Ginterei izmaksāt 50% no pienākošā atvaļinājuma pabalsta.  
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Nr.112 

Protokola Nr.6, 8.p. 

Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2018.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 

22. 12. 17. 7. 12. 

Attīstības komiteja 22. 12. 17. 14. 12. 

Finanšu komiteja 22. 19. 17. 21. 12. 

Domes sēde 30. 27. 25. 30. 20. 

Komiteju sēdes notiek trešdienās plkst. 15.00 

Domes sēdes notiek plkst.9.00. 
Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks var mainīties. 
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Nr.113 

Protokola Nr.6, 9.p. 

 
Par grozījumiem Nr.9/2018 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. 9/2018 “Grozījumi 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 lēmuma nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 
publicēšanu atbildīga sekretāre D.Ellere. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2018 

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada Domes 

2018.gada 28.jūnijā 
sēdes Nr.6 lēmumu Nr.113 

 
 „PAR GROZĪJUMIEM 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  

81489 

Kredīts Sporta laukumam 

79689 , Meliorācijai 1800 

F40222210 
Saņemtie mainīgas likmes vidēja 

termiņa aizņēmumi pārējās valūtās 
0101 EUR 4795 Kredīts podiņkrāsnij 

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 13499 

Projektiem  Vesels Jaunpils 

novadā – 12585, LAD 

projektam Skolas sporta zālei 

914 

 

13.1.0.0. 
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas 
0101 EUR 3500 NĪ Laimas 7 

13.2.1.0. 
Ieņēmumi no zemes īpašuma 

pārdošanas 
0101 EUR 1300 NĪ Jaunķīluži 

21.4.9.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu 

ieņēmumi 
0101 EUR 8046 Erasmus + projektam 

 

     2. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība- Attīstības nodaļa   

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0162 

EUR 

87198 

Sporta laukumam - 79689, 

podiņkrāsnij - 4795, 

Meliorācijai – 1800, skolas 

sporta zālei -914 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
0162 

EUR 

12585 

Projektam Vesels Jaunpils 

novadā 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
0162P EUR 8046 Erasmus+ projektam 



   

     3. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0301 

EUR 

14526 
Skolas jumta vējkastei 

 

  

  4. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu 

uz 31.12.2017. par 

EUR 9726 

 
Naudas līdzekļu atlikums pēc grozījumiem ir EUR 1975 
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