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1. Par SIA “Tukuma slimnīca” gada pārskatu 2017.gadam 

Ziņo SIA “Tukuma slimnīca” direktore Dzintra Rabkeviča, galvenā grāmatvede Gunta Seidare 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 
SIA “Tukuma slimnīca” pārstāves ziņo par slimnīcas darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Sakarā ar dzemdību nodaļas slēgšanu ari pacientu skaits slimnīcā kopumā ir samazinājies. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.43 “Par SIA “Tukuma slimnīca” gada pārskatu 2017.gadam” projektu. 
[..] 

 
2. Par  “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” gada pārskatu 2017.gadam 

Ziņo AAS “Piejūra” valdes priekšsēdētāja Indra Rassone 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 
I.Rassone ziņo par AAS “Piejūra” darbībām saistībā ar līgumu pārslēgšanu un atkritumu izvešanu no 

brīža, kad līgumsaistības izbeidza SIA “Eco Baltia vide”. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.44 “Par “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” gada pārskatu 

2017.gadam” projektu. 
[..] 

Izpilddirektora informācija 

Atskaite par padarītajiem darbiem martā. 
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:  

Izsludināti divi iepirkumi- "Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldībai" un "Grants ceļu pārbūve 

Jaunpils novadā". 
Jaunpils novada domes Sociālajā dienestā un Attīstības nodaļā darbu ir uzsākuši jauni darbinieki. 

Pasta dīķi ir pabeigti tīrīšanas un rakšanas darbi. 
Atsākti Jaunpils pils Podiņu krāsns restaurācijas darbi. 

Jaunpils muzejā veiksmīgi veikta akreditācija. 

Līdz 29.martam notika projektu iesniegšana projektu konkursam “Darām paši”. 
Beidzoties sniega rakšanas un stumšanas sezonai, uzsākta ceļu greiderēšana. 

Saņemtas pils tilta ieceru skices un saskaņots projekts Annenieki-Jaunpils virsmas pārbūvei. 
Latvijas vides aizsardzības fonds apstiprināja projektu “"Publiskā ūdenskrātuves Lielapsaujas ezers 

apsaimniekošanas plāna izstrāde". Apstiprināts projekts par Jaunpils vidusskola sporta zāles grīdas pārbūvi 

Lauku atbalsta dienesta ELFLA izsludinātā projekta konkursa ietvaros. 
Uzsākts darbs pie bērnu laukumu labiekārtošanas un izstrādes pie Jaunpils pirmsskolas grupas “Zemenīte” 

un Jaunpils pils parkā. 
Lapenes būvniecība Jaunpils pils parkā ir pabeigta, vēl palikuši darbi pie augsnes sakārtošanas parkā. 

Labiekārtošanas darbinieki un arboristi zāģēja un kopa kokus Saulē, pie skolas. 
Jaunpils pils parkā ir iekārtas šūpoles. 

 
3. Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem 

Ziņo P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.45 “Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem” projektu. 

[..] 

4. Par grozījumiem Jaunpils  novada PA “Jaunpils” amatu  un amatalgu sarakstā 

L.Gintere 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 
L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.46 “Par grozījumiem Jaunpils novada PA “Jaunpils” amatu amatalgu sarakstā” 

projektu. 

[..] 
5. Par 2012.gada 29.februāra lēmuma §26 “Par kārtību, kādā Viesatu  pagasta 

iedzīvotāji nekustamā īpašuma nodokļa 



 

apmaksu var  veikt ar malkas piegādi Jaunpils  novada Viesatu kultūras namam” atcelšanu 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.47 “Par 2012.gada 29.februāra lēmuma §26 “Par kārtību, kādā Viesatu 
pagasta iedzīvotāji nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt ar malkas piegādi Jaunpils novada 

Viesatu kultūras namam” atcelšanu “ projektu. 
[..] 

6. Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 14.03.2018. Attīstības komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 48 “Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu” 

projektu. 

[..] 
7. Par grozījumiem Nr.4/2018 saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par koku ciršanu ārpus 

meža Jaunpils novada administratīvajā teritorijā” 

Ziņo J.Valters 
Jautājums izskatīts 14.03.2018. Attīstības komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.49 “Par grozījumiem Nr.4/2018 saistošajos noteikumos Nr.7 “Par koku 

ciršanu ārpus meža Jaunpils novada administratīvajā teritorijā “ projektu. 
[..] 

8. Par bioloģisko zālāju apsaimniekošanu Jaunpils pils parkā 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts 14.03.2018. Attīstības komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.50 “Par bioloģisko zālāju apsaimniekošanu Jaunpils pils parkā” projektu. 
[..] 

9. Par grozījumiem Jaunpils  novada Sociālā dienesta amatu  un amatalgu sarakstā 

Ziņo L.Gintere,I.Lapiņa 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 51 “Par grozījumiem Jaunpils novada Sociālā dienesta amatu un amatalgu 

sarakstā” projektu.  
[..] 

10. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Pirts”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads nodošanu nomas tiesību izsolē 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr. 52 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Pirts”, Jaunpils, Jaunpils 

pagasts, Jaunpils novads nodošanu nomas tiesību izsolē” projektu. 
[..] 

11. Par jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo I.Jansone-Peipiņa 

Jautājums izskatīts 07.03.2018. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.53 “Par jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu”  projektu. 

[..] 
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Draviņas” 



 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 14.03.2018. Attīstības komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.54 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
“Draviņas”” projektu. 

[..] 
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Priežkalni” zemes vienības  

sadalei 

Ziņo Z,Mielava 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.55 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Priežkalni” zemes 

vienības sadalei” projektu. 

[..] 
14. Par nekustamā īpašuma „Upmaļi” sadalīšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.56 “Par nekustamā īpašuma “Upmaļi”sadalīšanu” projektu. 
[..] 

15. Par nekustamā īpašuma „Medulāji” atsavināšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts 14.03.2018. Attīstības komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.57 “Par nekustamā īpašuma “Medulāji” atsavināšanu” projektu. 

[..] 

 
16. Par īpašuma sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu un zemes vienības pievienošanu 

zemesgrāmatā esošam īpašumam 

Ziņo Z.Mielava 
  Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, 

A.Fridrihsons, L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.58 “Par īpašuma sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu un zemes vienības pievienošanu 
zemesgrāmatā esošam īpašumam” projektu. 

[..] 
17. Par komandējumu domes priekšsēdētājai L.Ginterei 

Ziņo E.Stūre 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 
L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, L.Gintere nepiedalās balsojumā, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.59 “Par komandējumu domes priekšsēdētājai L.Ginterei” projektu. 
[..] 

18. Par grāmatas "Jaunpils muižas, muižiņas" 2.daļas cenas noteikšanu 

Ziņo E.Stūre 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.60 “Par grāmatas “Jaunpils muižas, muižiņas” 2.daļas cenas noteikšanu” projektu. 

[..] 

19. Par uzkrājumu nedrošajiem debitoru parādiem norakstīšanu 

Ziņo E.Stūre 
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 



 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.61 “Par uzkrājumu nedrošajiem debitoru parādiem norakstīšanu” projektu. 

[..] 
 

20. Par grozījumiem Nr.5/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2018. gadam” 

Ziņo E.Stūre  
Jautājums izskatīts 21.03.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Rasa, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.62 “Par grozījumiem Nr.5/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada 

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

 
L.Gintere paziņo, ka visi jautājumi ir izskatīti. 

Sēdi beidz 10.30. 

 
Sēdi vadīja   L.Gintere 

 
Sēdi protokolēja   D.Ellere 

 

 
 

 
  



 

 

 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada 29.martā 
Nr.43 

Protokola Nr.3, 1.p. 

 
Par SIA “Tukuma slimnīca” gada pārskatu 2017.gadam 

 
Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pants nosaka, ka 

publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek 

sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai 

apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot).  
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu 

un 66.panta pirmās daļas 1.punktu, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai SIA “Tukuma slimnīca”reģ.Nr.40103233177, juridiskā adrese Raudas iela 8, 

Tukums, 2017.gada pārskatu. 
 

Gada pārskats manuālā veidā glabājas Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

 
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 29.martā 

Nr.44 

Protokola Nr.3, 2.p. 

 
Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” gada pārskatu 2017.gadam 

 
Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pants nosaka, ka 

publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek 
sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai 

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

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

Pieņemt zināšanai SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” reģ.Nr. 40003525848, 
juridiskā adrese Rīgas iela 1, Tukums, 2017.gada pārskatu. 

 

Gada pārskats manuālā veidā glabājas Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 
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Nr.45 

Protokola Nr.3, 3.p. 

 
Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem 

 

Apstiprināt degvielas mēneša normas no 01.04.2018. šādiem pašvaldības un pašvaldības iestāžu 

darbiniekiem, kuri personīgās automašīnas lieto darba vajadzībām. 

Darbinieks Amats Degvielas norma 

mēnesī/ litri 

Dace Adiņa Soc.darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 70 

Zinta Mielava Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja 60 

Skaidrīte Dzeguze Mājas aprūpes darbinieks 40 

Gvido Leiburgs Labiekārtošanas nodaļas vadītājs 40 

Kristīne Liepiņa P/A direktora pienākumu izpildītāja 30 

Jānis Zeminskis Labiekārtošanas strādnieks 70 

Vija Zīverte Attīstības nodaļas vadītāja 40 

Baiba Rasa Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 30 

Andris Fridrihsons Veselības veicināšanas speciālists 20 

Ainārs Plezers Sporta nama direktors 70 

Vita Petrova Viesatu pārvaldes vadītāja 30 

Valdis Bierands Ēku un teritorijas pārzinis labiekārtošanas nod. Viesatās 20 

Aija Labsvārde Bāriņtiesas priekšsēdētāja 20 

Andris Krūmiņš Jaunpils vsk. ēku un teritorijas pārzinis 15 

Ligija Rutka P/A Muzeja vadītāja 30 

Silva Nordena P/A Kultūras daļas vadītāja 15 

Aivars Miķelsons P/A Jaunpils pils pārzinis 40 

Gunta Tone Jaunpils vsk. lietvede 10 

Inga Krūtaine P/A direktora vietniece 20 

Agita Holšteina P/A Viesatu kultūras nama vadītāja 15 

Māris Neilands P/A Amatieru teātra vadītājs 60 

Santa Laurinoviča P/A vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja 60 

Jānis Meiris Praktiskās braukšanas instruktors Jaunpils vsk. 70 

Artūrs Zaremba Sporta treneris 75 

Arianda Krūmmale Folkloras kopas “Viesi” vadītāja 30 

Žanna Kļava P/A jauniešu deju kolektīva „Atsperīte” vadītāja 40 

Ilze Jansone-
Peipiņa 

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste 30 

Ārijs Ādamsons Jaunpils kora kormeistars 60 

Vineta Matvijuka Viesatu teātra vadītāja 15 

Ilze Buka Viesatu deju kolektīva vadītāja 20 

 



 

1. Izpilddirektoram P.Baranovskim noslēgt patapinājuma līgumus ar Āriju Ādamsonu, Vinetu Matvijuku, Ilzi 

Buku. 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai kontrolēt degvielas patēriņa normas. 

3. Lēmums ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai. 

4. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, zaudē spēku  2017.gada 26.janvāra Domes sēdes Nr.1. lēmums Nr. 8 

„Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem” . 
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Nr.46 

Protokola Nr.3, 4.p. 

 

4. Par grozījumiem Jaunpils  novada PA “Jaunpils” amatu  un amatalgu sarakstā 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 12. un 13. apakšpunktu, “Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu” ,NOLEMJ:  

 

PA “Jaunpils” amatu un amatalgu sarakstā  ar šā gada 01.04.2018., izdarīt šādus grozījumus: 
 

PIELIKUMS Nr.6 
Sēde Nr.1 no 23.01.2018. 

Pa “Jaunpils” amatu un amatalgu saraksts 
 

Struktūrvienība Amata nosaukums Amata 

vietu 
skaits 

Kl.kods Mēnešalga 

2018. 

Amatu saime,apakšsaime, 

līmenis vai amatu 
kategorija,līmenis 

Pulciņu vadītāji Amatieru teātra 

vadītājs( Jaunpils) 

0,15 2654 11 170,00 Radošie darbi 33IB 
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Protokola Nr.3, 5.p. 

 

Par 2012.gada 29.februāra lēmuma §26 “Par kārtību, kādā Viesatu  pagasta iedzīvotāji 
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var  veikt ar malkas piegādi Jaunpils  novada Viesatu 

kultūras namam” atcelšanu 

 
Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” 6.panta trešo punktu, NOLEMJ:  

Atcelt 2012.gada 29.februāra §26 “Par kārtību, kādā Viesatu pagasta iedzīvotāji nekustamā īpašuma 

nodokļu atmaksu var veikt ar malkas piegādi Jaunpils novada Viesatu kultūras namam” . 
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Protokola Nr.3, 6.p. 

 
Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumiem Nr.582 “Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu:  „piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā” 

un Tukuma novada, Kandavas novada, Engures novada un Jaunpils novada pašvaldību deleģējumiem 

saviem pārstāvjiem dalībai četru novadu apvienotajā civilās aizsardzības komisijā,  
apstiprināt Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 

1. Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, 
2. Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis, 

3. Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks Armands Hohfelds, 

4. Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, 
5. Kandavas novada Domes izpilddirektors Egīls Dude, 

6. Kandavas novada Domes darba aizsardzības vecākais speciālists Jānis Veršāns, 
7. Engures novada Domes izpilddirektors Imants Valers, 

8. Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, 

9. Jaunpils novada domes izpilddirektors Pēteris Baranovskis, 
10. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks Janeks Bahs, 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas komandieris Viesturs 
Driķis, 

12. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas Kandavas 
posteņa komandieris Gatis Celms. 
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Protokola Nr.3, 7.p. 

 

Par grozījumiem Nr.4/2018 saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par koku ciršanu ārpus meža 
Jaunpils novada administratīvajā teritorijā” 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Meža likuma 8.panta otro 

daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 

22.punktu,   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 4/2018 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 “Par 
koku ciršanu ārpus meža Jaunpils novada administratīvajā teritorijā” 

2. Saistošos noteikumu 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 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.4/2018 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 

2018.gada 29.martā 

sēdes Nr.3 lēmumu Nr.49          

 

“GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.7 „PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA JAUNPILS NOVADA 

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ” 

 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada 29.martā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Meža likuma 8.panta otro 

daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 

22.punktu. 

Izdarīt Jaunpils novada 2013.gada 24. aprīļa Sasitošajos noteikumos Nr.7 “Par koku ciršanu ārpus meža 

Jaunpils novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā-Noteikumi) šādus grozījumus:  

 

Noteikumu 18.punktu izteikt šādā redakcijā:  

“18. Zaudējumu aprēķinam piemērojamo pašvaldības koeficientu noteikt: 

0.0-apstādījumu kopšanai un bojā ēkas un būves; 

1 -pārējos gadījumos.” 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

”Par grozījumiem Nr.4/2018 saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par koku ciršanu ārpus meža 
Jaunpils novada administratīvajā teritorijā”” 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309  

“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”  (turpmāk tekstā – Noteikumi 

Nr.309) 22. punkts noteic, ka Pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus 

par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un 

publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus 

gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu. Tāpat pašvaldības dome savos 

saistošajos noteikumos noteic Noteikumu Nr.309 3. pielikumā ietverto 

zaudējumu atlīdzības koeficients par dabas daudzveidības samazināšanu. 

Minēto koeficientu nepieciešams aktualizēt. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Ar šo projektu tie aktualizēti pašvaldības noteiktie zaudējumu atlīdzības 

koeficienti par dabas daudzveidības samazināšanu, cērtot kokus ārpus meža 

jaunpils novada administratīvajā teritorijā.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

  Saistošo noteikumu īstenošanai nav paredzēta būtiska finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu. 

  

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

  Saistošo noteikumu īstenošanai nav paredzēta ietekme uz uzņēmējdarbības 

vidi. 

  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

   Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 
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Protokola Nr.3, 8.p. 

 
Par bioloģisko zālāju apsaimniekošanu Jaunpils pils parkā 

 
2018.gada 14.marta Attīstības komiteja nolēma atbalstīt bioloģisko zālāju apsaimniekošanu Jaunpils pils 

parkā, nomājot aitas un ganot tās parkā no maija līdz 30.septembrim. 
Saskaņā ar iepriekšminēto informāciju un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta otro daļu, NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu ar SIA “Mē Mē”, reģistrācijas numurs: 44103109363, par aitu ganāmpulka nomu 

2018.gada sezonā Jaunpils pils parka zālāja noganīšanai; 
2. Veikt nepieciešamos pasākumus nomātā aitu ganāmpulka ganību norobežošanai Jaunpils pils 

parka teritorijā; 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Labiekārtošanas nodaļas vadītājs Gvido Leiburgs. 
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Protokola Nr.3, 9.p. 

 
Par grozījumiem Jaunpils  novada Sociālā dienesta amatu  un amatalgu sarakstā 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 12.,13. apakšpunktiem un 15. panta 7.  

apakšpunktu, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, “Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 9. un 10. pants un Jaunpils novada pašvaldības “Sociālais 

dienests” nolikumu uz kura pamata, lai veiktu sociālo darbu un sniegtu sociālos pakalpojumus, NOLEMJ:  

 
Sociālā dienesta amatu un amatalgu sarakstu  ar šā gada 28.martu papildināt ar amatu-sociālās 

palīdzības organizators: 
 

PIELIKUMS Nr.2 

Sēde Nr.3 no 29.04.2018. 
Sociālā dienesta amatu un amatalgu saraksts 

 

Iestāde Amata nosaukums Amata 
vietu 

skaits 

Kl.kods Mēnešalga 
2018. 

Amatu saime,apakšsaime, 
līmenis vai amatu 

kategorija,līmenis 

Sociālais 

dienests 

Sociālās palīdzības 

organizators 

1 341203 660,00 Sociālais darbs 39IIIA 
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Protokola Nr.3, 10.p. 

 
Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Pirts”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads nodošanu nomas tiesību izsolē 

 
Novada dome 2018.gada 13.martā saņēma [..] iesniegumu reģ.Nr. 3-7/223 ar lūgumu izskatīt 

iespēju nodot apsaimniekošanā pašvaldības īpašumā esošo pirts ēku sabiedriskās pirts rīkošanai un pirts 
procedūru veikšanai. 

Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatē: 

Nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pirts” un adresi „Pirts”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
LV-3145, kad. Nr. 90560080009, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 

90560080364001, telpu platība 53,9 m2, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 90560080364, 0,1338 
ha platībā reģistrēts zemesgrāmatā 2010.gada 6.decembrī, īpašnieks Jaunpils novada dome. 

No 01.11.2016.-31.01.2018. „Pirts” tika iznomāta pirts pakalpojumu sniegšanai. Pašreiz „Pirts” 

netiek izmantota un to ir iespējams iznomāt. 
Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi) 7.punkts nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai 

pieņem iznomātājs. 

Noteikumu 10.punktā ir noteikts, ka nomnieku noskaidro mutiskā vai rakstiskā  
izsolē, savukārt Noteikumu 11.punkts nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par 

piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu. Par nomas 

objektu publicējamā informācija noteikta Noteikumu 12.punktā.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, NOLEMJ:  

1. Nodot nomas tiesību izsolē Jaunpils novada domes īpašumā esošās nedzīvojamās telpas, „Pirts”, 
Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, kadastra Nr. 90560080009, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas 

ar kadastra apzīmējumu 90560080364001, telpu platība 53,9 m2, un zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 90560080364, 0,1338 ha platībā 

2. Noteikt nomas termiņu 3 gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas.  

3. Nomnieku noteikt mutiskā izsolē.  

4. Uzdot Nekustamo īpašumu izsoles komisijai organizēt Telpu nomas tiesību izsoli. 

5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu. Pielikums Nr. 1 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere  



 

 

Publicējamā informācija par nomas objektu 

 

Nomas objekts 

 

Nedzīvojamajās telpas „Pirts”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, 

kad. Nr. 90560080009, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 90560080364001, telpu platība 53,9 m2, un zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 90560080364, 0,1338 ha platībā  

Telpu lietošanas mērķis – sabiedriskās pirts pakalpojumu un pirts procedūru 
sniegšana. 

Nomas tiesību izsoles 

veids 

Pirmā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

 

Iznomājamā objekta 

nosacītā nomas maksa 

EUR 30,72/mēnesī 

 

Maksimālais iznomāšanas 
termiņš 

3 (trīs) gadi. 

Nomas objektu 

raksturojošā 
informācija un citi 

iznomāšanas nosacījumi 

Telpas ir izremontētas, apkurināmas. Telpām ir elektrība, centralizēta 

ūdensapgāde un kanalizācija. 
Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu 

nodot apakšnomā. 
 

Izsoles solis EUR 1,00  

Izsoles norises laiks Jaunpils novada Dome, „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā, sēžu zālē 2018.gada 12.aprīlī plkst. 10.30. 

Nomas tiesību 

pretendentu pieteikšanās 
laiks un vieta 

 

Pieteikumu var iesniegt Jaunpils novada Domē „Ērģelnieki”, Jaunpilī, 

Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, sākot no informācijas publicēšanas 
dienas Jaunpils novada domes tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv līdz 

2018.gada 11.aprīļa plkst.17.00 
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu, ierodas ar personas 

apliecinošu dokumentu un iesniedz pieteikumu, kurā norāda: 

fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās 
dzīvesvietas adresi, 

juridiskā persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu), 
reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 

nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja 

ir); 
elektroniskā pasta adresi (ja ir); 

nomas objektu; 
nomas laikā plānotās darbības nomas objektā. 

 

Iznomājamā objekta 
apskates vieta un laiks 

Objekta atrašanās vietā: „Pirts”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
iepriekš saskaņojot ar Jaunpils novada domes nekustamo īpašumu nodaļas 

vadītāju Zintu Mielavu pa telefonu 29209173. 
 

Izsoles kārtība  Skatīt pielikumu Nr.1 „Jaunpils novada domes īpašuma – nedzīvojamo 

telpu, „Pirts, Jaunpils, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, nomas tiesību 
izsoles noteikumi” 

 

Nomas līguma projekts Skatīt pielikumu Nr. 2 „Nedzīvojamo telpu nomas līguma projekts” 

Izsoles rīkotājs 

 

Jaunpils novada Domes nekustamo īpašumu izsoles komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Jaunpils novada Dome. 

Citi noteikumi 
 

Nedzīvojamo telpu nomas līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) 
dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. 

 

Telpu izvietojums Skatīt pielikumu Nr.3   

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  



 

Pielikums Nr.1 

Publicējamai informācijai par nomas objektu 
 

Jaunpils novada domes īpašuma – nedzīvojamo telpu, 
 „Pirts”, Jaunpils, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, nomas tiesību  

Izsoles noteikumi 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota nomas tiesību izsole nedzīvojamām telpām 
„Pirts”, adrese: „Pirts”, Jaunpils, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā atbilstoši 2010. gada 8. jūnija 

LR MK noteikumiem Nr.515 ‘’Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
noma maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 

1.2. Izsoles vieta – Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
LV-3145, domes sēžu zālē 

1.3. Izsoles laiks – 2018. gada 12. aprīlis plkst.10.30. 

1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
1.5. Nomas maksas sākumcena – EUR 30,72 (trīsdesmit euro, 72 centi) mēnesī. Maksāšanas 

līdzeklis - EUR 100 % apmērā. 
1.6. Izsoles solis – EUR 1.00 (viens euro). 

1.7. Sludinājums par nomas tiesību izsoli publicējams internetā Jaunpils novada domes mājas lapā 

www.jaunpils.lv 
1.8. Izsoles rezultātus apstiprina Jaunpils novada dome. 

2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
2.1. Izsoles objekts - pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesības uz nedzīvojamajām telpām „Pirts”, 

Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, kadastra Nr. 90560080009, kas sastāv no 
nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 90560080364001, telpu platība 53,9 m2, un zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 90560080364, 0,1338 ha platībā 

2.2. Telpu lietošanas mērķis – sabiedriskās pirts pakalpojumu un pirts procedūru sniegšana. 
2.3. Telpu nomas termiņš – 3 gadi. Līgums var tikt izbeigts ātrāk, ja nomnieks nepilda nomas līguma 

noteikumus. 
2.4. Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar Jaunpils novada 

domes nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju Zintu Mielavu pa telefonu 29209173. 

 
3. OBJEKTA NOMAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI 

3.1. Iznomātājam ir tiesības uzteikt līgumu, brīdinot nomnieku trīs mēnešus iepriekš, ja 
nedzīvojamās telpas tiks izmantotas izsoles noteikumos un nedzīvojamo telpu nomas līgumā 

neparedzētiem mērķiem, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa 

izbeigšanu. 
3.2. Nomniekam nav tiesību nomas objektu nodot apakšnomā.  

3.3. Papildus nomas maksai, nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar 
izrakstītiem nodokļu maksājuma paziņojumiem. 

3.4. Nomnieks patstāvīgi slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem un nodrošina 
nedzīvojamo telpu uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3.5. Nomnieks nomas līgumu paraksta 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu 

apstiprināšanas dienas. Izsoles rezultāti stājas spēkā dienā, kad tos apstiprina Jaunpils novada dome. 
 

4. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI 
Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība. 

 

5. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA 
5.1. Lai piedalītos izsolē, līdz 2018. gada 11. aprīļa plkst.17.00 jāpiesakās uz objekta izsoli, 

reģistrējoties par izsoles dalībnieku un jāiesniedz pieteikums, kurā norādīts: 
5.1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, juridiskai 

personai, arī personālsabiedrībai, – nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā 
adrese; 

5.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods (ja ir); 

5.1.3. elektroniskā pasta adrese (ja ir); 
5.1.4. nomas objekts, adrese, kadastra numurs; 

5.1.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā; 



 

5.2. Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles dalībnieku 

saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), saņemšanas 
datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā. 

5.3. Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis 12.punktā norādīto informāciju, komisija pieņem 
lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības mutiskā izsolē un pieteikumu 

neizskata. 

 
6. IZSOLES NORISE 

6.1. Izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks. Ja mutiskai izsolei piesakās 
tikai viens dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz 

nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu. 

6.2. Ja uz izsoli ir ieradušies vairāki izsoles pretendenti, kuri atzīti par izsoles dalībniekiem, izsoles 
objekta nomnieka noteikšanai piemēro atklātu mutisku izsoli, ar augšupejošu soli, saskaņā ar šiem 

noteikumiem. 
6.3. Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas izsoles dalībnieki parakstās izsoles dalībnieku sarakstā par 

to, ka ir iepazinušies ar izsoles kārtību. 
6.4. Izsole tiek protokolēta. 

6.5. Ja uz izsoli nav ieradies neviens dalībnieks, izsole nenotiek.  

6.6. Solīšana sākas no izsoles objekta nosacītās nomas cenas. 
6.7. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību nomāt izsoles priekšmetu par nosacīto nomas 

maksu, izsoles nomas maksa palielinās par vienu izsoles soli. 
6.8. Pārsolīšanas summa jeb izsoles solis ir EUR 1.00 (viens euro). 

6.9. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā nomas maksa tiek 

apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā. 
6.10. Nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola 

visaugstāko nomas maksu, izsole tiek izsludināta par pabeigtu, kā arī Komisijas priekšsēdētājs 
nosauc visaugstāko nosolīto nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un 

ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Izsoles rezultātus divu nedēļu laikā no Izsoles rezultātu 
paziņošanas dienas apstiprina Jaunpils novada dome. Komisija divu darbadienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas publicē Jaunpils novada domes mājas lapā www.jaunpils.lv. 

6.11. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 
apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

6.12. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas 
nosacījumiem, komisijas priekšsēdētājs mutiskās izsoles beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks 

paziņoti mutiskās izsoles rezultāti. Mutiskās izsoles rezultātu paziņošana tiek protokolēta. 

6.13. Par izsoles uzvarētāju tiek atzīsts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmā objekta nomu 
nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

6.14. Ja mutiskai izsolei piesakās vairāki nomas tiesību pretendenti un neviens nomas tiesību 
pretendents nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un rīko otro izsoli ar 

augšupejošu soli. 

6.15. Atkārtotas izsoles gadījumā Jaunpils novada dome ar atsevišķu lēmumu nosaka atkārtotās 
izsoles priekšmeta sākumcenu, to atstājot negrozītu vai samazinot. 

6.16. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, septiņu darbdienu 
laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas paraksta nomas līgumu vai rakstiski 

paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents 
līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents 

no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 

6.17. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 
līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš 

nosolīja nākamo augstāko nomas maksu un Komisija divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma 
nosūtīšanas publicē informāciju Jaunpils novada domes mājas lapā www.jaunpils.lv. 

6.18. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par 

piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas 
tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 

septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Komisija 
ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē minēto informāciju 

Jaunpils novada domes mājas lapā www.jaunpils.lv  

http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpils.lv/


 

Pielikums Nr.2 

Publicējamai informācijai par nomas objektu  
NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMS (projekts) 

 
Jaunpilī,                                                                                              2018.gada  __._______ 

     Jaunpils novada dome, kuras vārdā, saskaņā ar Jaunpils novada pašvaldības nolikumu rīkojas 

priekšsēdētāja Ligita Gintere, (turpmāk tekstā – Iznomātājs), no vienas puses un 
____________________________________________, (turpmāk tekstā – Nomnieks), no otras 

puses (abas kopā turpmāk sauktas-Puses), noslēdz telpu nomas līgumu (turpmāk tekstā – līgums) par 
sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā nedzīvojamās telpas „Pirts”, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, kadastra Nr. 90560080009, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 90560080364001, telpu platība 53,9 m2, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
90560080364, 0,1338 ha platībā. Telpu plāns pielikts Līgumam kā Pielikums Nr.1 

1.2. Telpas tiek iznomātas Nomnieka vajadzībām - sabiedriskās pirts pakalpojumu un pirts procedūru 
sniegšanai. 

1.3. Telpas Nomniekam lietošanā tiek nodotas tādā stāvoklī, kādas tās ir uz Telpu pieņemšanas - 

nodošanas brīdi.  
 

2. Nomnieka tiesības un pienākumi 
2.1. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un citus 

nepieciešamos dokumentus Iznomātajās Telpās paredzētajai darbībai. 

2.2. Nomnieks apņemas savlaicīgi nomaksāt nomas maksa par Telpu izmantošanu. 
2.4. Nomniekam ir pienākums saudzīgi izturēties pret Telpām.  

2.5. Nomnieka pienākums ir izdarīt kārtējo Telpu kosmētisko remontu uz sava rēķina un citus darbus, kas 
saistīti ar Telpu uzturēšanu labā kārtībā visu līguma darbības laiku. Kosmētisko remontu izmaksas 

Nomniekam netiek kompensētas, un, pamatojoties uz kosmētisko remontu izmaksām, telpu nomas maksa 
netiek samazināta. 

2.6. Nomniekam ir tiesības lūgt Iznomātājam dzēst vai samazināt telpu nomas maksu, iesniegumam 

pievienojot attaisnojošus dokumentus par neatdalāmajiem ieguldījumiem Iznomātajās telpās, ja šādu 
ieguldījumu veikšanu Nomnieks ir iepriekš rakstiski saskaņojis ar Iznomātāju. 

2.7. Nomniekam ir tiesības veikt Telpu uzlabojumus, projektēšanu un būvniecību tikai ar Iznomātāja 
iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

2.8. Lietojot Telpas, Nomniekam ir jāievēro LR normatīvie akti, pašvaldības noteikumi un lēmumi, kā arī 

citu kompetentu iestāžu prasības. 
2.9. Uzturēt Telpās esošās iekārtas un citu Iznomātāja mantu labā stāvoklī. 

2.10. Izmantojot elektroiekārtas, ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, kā arī 
Iznomātāja norādījumus. 

2.11. Bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas Nomnieks nedrīkst Telpas nodot apakšnomā, vai kā citādi 

piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā. 
2.12. Beidzoties šī līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam Telpas jānodod Iznomātājam 

ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas. 
2.13. Gadījumā, ja uz Telpu atbrīvošanas brīdi Telpu stāvoklis ir pasliktinājies, tad Nomniekam ir jāizdara 

Telpu remonts pēc Iznomātāja saskaņota plāna, vai jāapmaksā remonta vērtība, ja Iznomātājs tam 
piekrīt. 

2.14. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma darbības termiņa beigām vai arī 

no tā laušanas brīža. 
2.15. Atstājot Telpas saskaņā ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma laušanu, Nomniekam ir tiesības 

paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpas uzlabojumus, ko var atdalīt bez Telpu 
ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas. 

2.16. Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem Nomnieks var prasīt tikai tādā gadījumā, ja šo 

uzlabojumu vērtība un raksturs ir ticis rakstiski saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstiski ir 
izteicis savu piekrišanu to kompensēt. 

2.17. Nomniekam ir tiesības pēc līguma termiņa notecējuma izmantot pirmtiesības uz nomas līguma 
pagarināšanu, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tas ir iespējams, par to rakstiski brīdinot Iznomātāju 

vienu mēnesi iepriekš. 
 

 

 



 

3. Iznomātāja tiesības un pienākumi 

3.1.Iznomātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem un postījumiem, kas nodarīti Nomniekam 
Iznomātāja, tā pilnvaroto personu vai darbinieku nevērības vai ļaunprātības rezultātā, izņemot trešo 

personu nodarītos zaudējumus vai postījumus. 
3.2. Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt Telpu stāvokli un šī līguma noteikumu izpildi un pārtraucot līgumu, 

pieņemt no Nomnieka Telpas. 

3.3. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt 
nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā: 

3.3.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas 
izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu 

atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem; 

3.3.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli 
apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, 

kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa 
likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība; 

3.3.3. ik pēc sešiem gadiem un pārskatīt nomas maksu, piemērojot normatīvajos aktos paredzēto nomas 
maksas noteikšanas kārtību, vai atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai.  

3.4. Iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz Nomnieka ierosinājumu, 

samazināt nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu pieprasījuma un 
nomas maksu samazinājuma tendence. Nomas maksu nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma 

noslēgšanas. 
4. Norēķina kārtība 

4.1.Par Telpu izmantošanu Nomnieks maksā Iznomātājam kopējo mēneša nomas maksu EUR _____ 

(_______ eiro, __ centi) . 
4.2. Nomas maksu, kas noteikta līguma 4.1. apakšpunktā, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstītu rēķinu, 

Nomnieks nomaksā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja rēķinā norādīto bankas kontu līdz katra norēķinu 
mēneša 25 ( divdesmit piektajam) datumam. Iznomātājs iesniedz rēķinu Nomniekam līdz mēneša 5 

(piektajam) datumam. Nomas maksa tiek uzskatīta par samaksātu tikai tajā brīdī, kad Iznomātāja kontā ir 
saņemta maksājuma summa pilnā apmērā. 

4.3. Papildus nomas maksai par Telpām Nomnieks pastāvīgi un uz sava rēķina sedz visas ar telpu 

apsaimniekošanu un izmantošanu saistītās izmaksas (komunālie pakalpojumi, elektroapgāde, nodevas un 
nodokļi, ūdens apgāde, atkritumu izvešana, sakaru pakalpojumi u.c.) 

 
5. Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība 

5.1.Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus Puses veic rakstiskā formā, tie ir pievienojami līgumam, 

un ir neatņemama tā sastāvdaļa. 
5.2. Šo līgumu var lauzt rakstiskā formā, Pusēm vienojoties, kā arī citos šajā līgumā minētajos gadījumos 

un LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 
5.3. Iznomātājs vienpusēji var atkāpties no nomas līguma pirms laika, par to paziņojot Nomniekam 

vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš un neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma 

pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī Nomnieka taisītos izdevumus nomas objektam, ja: 
5.3.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojātas Telpas; 

5.3.2. Nomnieks vairāk nekā mēnesi nemaksā nomas maksu vai nenorēķinās par komunālajiem 
pakalpojumiem; 

5.3.3. Telpas bez iznomātāja piekrišanas tiek nodotas apakšnomā; 
5.3.4. nomas līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar 

paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē. 

5.4. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties 
no nomas līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja 

Telpas Iznomātājam nepieciešamas sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto 
publisko funkciju veikšanai. 

5.5. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no nomas līguma šī līguma 5.4. punktā minētajā gadījumā, 

Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un nomas līgumu, atlīdzina Nomnieka nepieciešamos un derīgos 
izdevumus, ko Nomnieks taisījis Telpām. 

5.6. Pārtraucot šo līgumu vai līgumam beidzoties, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu nodošanas-
pieņemšanas aktu. 

6. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība 
 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


 

6.1. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. 

Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā esošajiem LR likumiem 
un normatīvajiem aktiem tajos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 

 
7. Līguma darbības termiņš un tā stāšanās likumīga spēkā 

 

7.1. Šis līgums ir spēkā no parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2021. gada _________. 
7.2. Pusēm vienojoties, līguma darbības termiņu var pagarināt, noslēdzot attiecīga satura vienošanos. 

Pieteikumu līguma darbības termiņa pagarināšanai Nomnieks iesniedz Iznomātājam ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) dienas pirms šī līguma darbības termiņa izbeigšanās. 

 

8. Nobeiguma noteikumi 
 

8.1. Puses šo līgumu ir izlasījušas, piekrīt tā noteikumiem un to apliecina ar saviem parakstiem. 
8.2. Ja kāds šī līguma noteikums vai tā piemērošana kļūst spēkā neesošs vai kaut kādā mērā neizpildāms, 

tas neietekmē pārējos līguma noteikumus, un visi pārējie līguma noteikumi ir spēkā un izpildāmi atbilstoši 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līgumā paredzēto saistību nepildīšanas, ja tā 

radusies nepārvaramas varas: ugunsgrēka, plūdu, zemestrīces, citu avāriju vai stihisku nelaimju, kā arī 
kara, karastāvokļa vai ārkārtas apstākļu ieviešanas dēļ, vai izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī no citu, no 

Pusēm neatkarīgu apstākļu darbības rezultātā. Šādā gadījumā līguma saistību izpildes termiņš tiek atlikts 
proporcionāli laikam, kurā darbojušies šādi apstākļi. 

8.4. Pusēm par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos jāpaziņo ne vēlāk kā piecu dienu 

laikā rakstiskā formā. Nesavlaicīgi paziņojot par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, Puse, kurai šie 
apstākļi iestājušies, zaudē iespēju uz tiem atsaukties. 

8.4. Visos jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

8.5. Telpu plāns (pielikumā) ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 
8.6. Šis līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai līguma 

slēdzēja Pusei. Katram eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks. 

 
 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 
Iznomātājs      Nomnieks 
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Protokola Nr.3, 11.p. 

 
Par jauniešu iniciatīvu konkursa nolikumu apstiprināšanu 

 

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

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

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

atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.),  NOLEMJ, 

1. Apstiprināt Nolikumu Nr.6/2018  “Jaunpils novada jauniešu iniciatīvu projekta konkurss”. 

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

Gintere, locekļi: Raivo Altenburgs, Dace Adiņa, Baiba Rasa, Vija Zīverte, jaunatnes lietu 

speciālists. 

3. par lēmuma izpildi atbildīga Baiba Rasa. 

 

Pielikumā konkursa nolikuma projekts. 
 

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 29.martā 

Nr.54 

Protokola Nr.3, 12.p. 

 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Draviņas” 

 
2017.gada 31.oktobrī Jaunpils novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.151 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Draviņas” zemes vienības sadalei”. 
Jaunpils novada Dome 2018.gada 27.februārī saņēma sertificēta mērnieka Ilmāra Kaulakāna 

iesniegumu, reģistrācijas nr.3-8/101, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma un 

adreses 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 21.02.2018., izpildīti visi 

Jaunpils novada Domes lēmumā apstiprinātie projektēšanas nosacījumi. 

Saskaņā ar minēto iesniegumu, SIA „Pētertāles” 25.10.2017. iesniegumu Nr.3-8/923, 02.08.2016. 
MK noteikumiem Nr.505. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 14.punktu, Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 19.un 20.pantu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, 30.01.2013. Jaunpils novada 
domes saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2014. gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3 punktu, LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, Nolemj : 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Draviņas”, Strutele, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90560020062 sadales projektu. 

 Zemes gabals 31,7 ha tiek sadalīts divos zemes gabalos :  
1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.1 0,6 ha platībā piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu „Dravas”, 

piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 90560020215, piešķirt zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām 

jaunu adresi „Dravas” Jaunpils pag. Jaunpils nov., LV-3145, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 90560020215 atrodas dzīvojamā māja un sešas palīgēkas. 
1.2 Atlikušajam zemes gabalam Nr.2 31,1 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu „Draviņas”, 

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 90560020216 un jaunu īpašuma kadastra numuru, NĪVKIS reģistrēt kā 

pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena zemes vienība (Nr.2). Uz zemes vienības neatrodas ēkas. 
2.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus abām zemes 

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

4. Iekļaut piešķirto adresi „Dravas” Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145 adrešu reģistrā. 

5.Izslēgt adresi „Draviņas” , 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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Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Priežkalni” zemes vienības  
sadalei 

 
Jaunpils novada dome 2018.gada 12.martā saņēma īpašnieka [..] iesniegumu, iesnieguma 

reģistrācijas Nr. 3-7/222, par zemes vienības sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādāšanai nekustamajam īpašumam „Priežkalni” zemes vienības ar zemes kadastra apzīmējumu 

90560050074 sadalīšanai. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar iezīmētām sadales robežām, 
atdalāmā zemes gabala aptuvenā platība 0,6 ha (mežs, augļu dārzs, ganības, pagalms), zemesgrāmatas 

izdruka. Uz atdalāmā zemes gabala atrodas viena palīgēka. 
Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, Dome konstatēja, ka sadalāmā zemes vienība ar 

zemes kadastra apzīmējumu 90560050074 saskaņā ar 30.01.2013. Jaunpils novada Domes saistošiem 

noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.2 punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo punktu, 02.08.2016.MK  noteikumiem Nr.505. 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2 ,13., 14.punktu ir sadalāma un uzmērāma tikai pēc 

zemes ierīcības projekta zemes vienības sadalei izgatavošanas., Nolemj : 

1. Atļaut ipašniekam izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Priežkalni”, Jaunpils pag., 
Jaunpils nov., LV-3145, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 005 0074 un platību 4,3 ha 

sadalīšanai divos zemes gabalos pēc klāt pievienota plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala 
platība 0,6 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; 

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

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

 

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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Par nekustamā īpašuma „Upmaļi” sadalīšanu 

 
Jaunpils novada dome 15.03.2018. saņēma īpašnieces [..] iesniegumu, reģ. Nr. 3-7/250, ar lūgumu 

no nekustamā īpašuma „Upmaļi” atdalīt vienu zemes gabalu un atļauju izveidot atsevišķu nekustamo 
īpašumu ar jaunu nosaukumu.  

 Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sadalāmais nekustamais 

īpašums „Upmaļi” atrodas Jaunpils pagastā ar kopējo platību 19,7 ha, tas sastāv no diviem atsevišķiem 
zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem, tādēļ saskaņā ar esošo likumdošanu zemes ierīcības projekts 

nav jāizgatavo.  
Saskaņā ar īpašnieces iesniegumu Nr. 3-7/250, 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 dome 

nolemj : 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Upmaļi”, īpašuma kadastra nr.90560060024, kopējā platība 19,7 ha, 

vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 90560060024 5,3 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam 

piešķirt nosaukumu „Mazupmaļi”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, saglabāt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus, reģistrēt to 

NĪVKIS kā pastāvīgu īpašumu. Uz zemes gabala atrodas sakņu pagrabs, kurš nav reģistrēts zemesgrāmatā. 
2. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums „Upmaļi” sastāvēs no viena zemes gabala ar zemes kadastra 

apzīmējumu 90560060025 14,4 ha platībā, īpašumam saglabāt esošo nosaukumu „Upmaļi”, zemes vienībai 
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

NĪLM kods 0101, un saglabāt esošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. Zemes gabals nav apbūvēts. 

 
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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Par nekustamā īpašuma „Medulāji” atsavināšanu 

 
Jaunpils novada dome 05.03.2018. saņēmusi SIA „Joži”, juridiskā adrese „Jožu darbnīcas”, Jaunpils 

pag., Jaunpils nov. Lv-3145, iesniegumu, reģ. Nr. 3-8/194, iegādāties nekustamo īpašumu „Medulāji”, kad. 
Nr. 90560080049. 

Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts : 

- Nekustamais īpašums „Medulāji” nostiprināts zemesgrāmatā uz Jaunpils novada domes vārda 
2000.gada 13.decembrī, Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.389, nekustamais īpašums sastāv no 

zemes 0,19 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 600,80 kvm. Zeme 2,05 ha nav 
reģistrēta zemesgrāmatā. 

- Mājā atrodas 11 dzīvokļi, kuros reāli dzīvo četri cilvēki trīs dzīvokļos. Astoņi dzīvokļi nav izīrējami, 

jo ir avārijas stāvoklī, viens no dzīvokļiem ir izdedzis. 
- Māja ir celta līdz 1900.gadam,vēsturiski tā celta kā mācītāju dzīvesvieta un ir bijusi Jaunpils ev. 

luteriskās draudzes īpašums. Pēc īpašumu nacionalizācijas tā nodota valsts rīcībā, mājā bijis 
Tukuma MRS kantoris un klubs, vēlāk tikai dzīvokļi. Draudze no īpašuma tiesībām 1992.gadā 

atteikusies, māja kopā ar zemi nodota pašvaldībai.  

- Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir 8500.00 eiro. Tirgus vērtība uz 
10.12.2015. ir bijusi 10900 eiro. 

Saskaņā ar 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. 
gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” minētā teritorija paredzēta 

dauzdzdzīvokļu mājas uzturēšanai. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka 
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 

rakstura darbības, likuma 21.pants nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Īpašums ir atsavināms saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 10.pantu, 
NOLEMJ 

1.  Atcelt Jaunpils novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumu Nr.151, prot. 9., „Par nekustamā 

īpašuma „Medulāji” atsavināšanas procedūras uzsākšanu”. 
2. Uzsākt nekustamā īpašuma (zeme kopā ar būvi) „Medulāji” , platība 0,19 ha, kadastra numurs 

90560080049, atsavināšanas procedūru.  
3. Par atsavināšanas ierosinātāju noteikt Jaunpils novada domi. 

4. Uzdot Dzīvokļu komisijai risināt jautājumu par citu īres dzīvokļu piešķiršanu „Medulāju” īrniekiem. 
5. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai novērtēt īpašumu un noteikt nosacīto cenu. 

6. Izsoles komisijai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

7. Juridisko pakalpojumu sniedzējam J.Valteram sagatavot starpatbildi par nekustamā īpašuma 
„Medulāji” atsavināšanas procedūras uzsākšanu un tiesisko pamatojumu pašvaldības nekustamā 

īpašumu ar kadastra nr. 90560080049 un 90560080345 atsavināšanai. 
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Nr.58 

Protokola Nr.3, 16.p. 

Par īpašuma sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu un zemes vienības pievienošanu 
zemesgrāmatā esošam īpašumam 

Jaunpils novada dome 2018.gada 27.martā pārdeva nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Pienotava”, 
pirkuma līguma reg. Nr. 5-32.2/80, pirms atdalīšanas īpašuma kadastra Nr.90560080105, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 90560080086. Īpašums robežojas ar pircēja īpašumā esošo zemes īpašumu “Lāses”. 
  Līdzšinējais zemes vienības nosaukums un adrese jānomaina, jo īpašums tiks iekļauts nekustamā 

īpašumā “Lāses” sastāvā kā otrā zemes vienība. No nekustamā īpašuma “Pienotava” jāatdala divas 

zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības un jāreģistrē NĪVKR informācijas sistēmā kā jauns nekustamais 
īpašums ar citu nosaukumu, kura tiesiskais valdītājs ir pašvaldība. Abas zemes vienības ir neuzmērītas.     

 Saskaņā ar konstatēto, 30.01.2013.Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.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, pamatojoties uz 27.03.2018. noslēgto pirkuma līgumu Nr.5-32.2/80 starp Jaunpils 

novada domi un Ulvi Ceriņu, Jaunpils novada dome nolemj : 
1. Atdalīt no pašvaldības nekustamā īpašuma “Pienotava” , īpašuma Nr. 

90560080105, divas zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

90560080230, platība 0,3932 ha (adrese „Atvari”, Jaunpils, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145) , 
uz zemes vienības atrodas 11 zemesgrāmatā nereģistrētas daudzdzīvokļu mājas „Atvari” palīgēkas; 

un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 90560080108, platību 0,96 ha (adrese „Pienotava”, 
Jaunpils, Jaunpils pag. Jaunpils nov., LV-3145), uz zemes vienības atrodas 4 zemesgrāmatā 

nereģistrētas palīgēkas. No abām atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu ar 
nosaukumu „Pienotavas palīgēkas”, reģistrēt to NĪVK informācijas sistēmā kā pastāvīgu īpašumu, 

piešķirt tam jaunu kadastra numuru, saglabāt abām zemes vienībām esošos zemes lietošanas 

mērķus, saglabāt statusu „pašvaldībai piekritīga zeme”. 
2. Nomainīt atlikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560080086, platība 

0,2536 ha, nosaukumu no “Pienotava” uz nosaukumu “Lāses”, nomainīt adresi zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 90560080086 no “Pienotava”, Jaunpils, Jaunpils pag. Jaunpils nov., LV-3145 

uz adresi “Lāses”, Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145.  

3. Pēc sadalīšanas zemesgrāmatā ierakstīto zemes vienību, kadastra apzīmējums 
90560080086, platība 0,2536 ha, īpašuma kadastra numurs 90560080105,  uz pirkuma līguma 

pamata iekļaut nekustamā īpašuma “Lāses” sastāvā kā otro zemes vienību, īpašuma kadastra Nr. 
90560080285. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90560080086 atrodas trīs saimniecības 

ēkas, kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā un kuras ir funkcionāli saistītas ar īpašumu “Lāses”.  
   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, 
LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Nr.59 

Protokola Nr.3, 17.p. 

 
Par komandējumu domes priekšsēdētājai L.Ginterei 

 
Jaunpils novada dome  16.02.2018. saņēma Latvijas Pašvaldību Savienības (LPS) vēstuli , reģ. 

Nr.  Nr.3-8/160 ar lūgumu komandēt Jaunpils novada domes priekšsēdētāju  Ligitu Ginteri  uz Bilbao 
(Spānijā), lai piedalītos Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldības padomes (CEMR) organizētajā Politikas 

komitejas sanāksmē un konferencē Vienlīdzība, Dažādībā, Iekļaušana. 

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

Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību Savienība vēstuli, reģ.Nr. 0220180404/A234, saskaņā ar LR 
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta, 27. punktu  un   MK noteikumiem Nr. 969 „Kārtība kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” , Jaunpils novada dome, NOLEMJ: 

1. Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri, norīkot komandējumā uz Bilbao (Spānijā) laika 
posmā no  10.06.2018. līdz 14.06.2018., lai piedalītos Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes 

(CEMR) organizētajā Politikas komitejas sanāksmē; 
2. Dome priekšsēdētājai L.Ginterei  izmaksāt komandējuma dienas naudu 100% apmērā no Domes 

budžeta līdzekļiem. 
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Nr.60 

Protokola Nr.3, 18.p. 

 
Par grāmatas "Jaunpils muižas, muižiņas" 2.daļas cenas noteikšanu 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 14. (g) punktu, NOLEMJ: 
1. Papildināt 2015.gada 25.marta  P/a “Jaunpils” Muzeja maksas pakalpojumu cenrādi ar apakšpunktiem 

Nr. 9.5. un 9.6. : 

Nr.p.k. Pakalpojums Izcenojumi 
(EUR) 

9. Grāmatas  

9.5. "Jaunpils muižas, muižiņas" 2.daļa (Jaunpils novada iedzīvotājiem) 25 

9.6. "Jaunpils muižas, muižiņas" 2.daļa (pārējiem) 35 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļa, saskaņā ar grāmatvedības regulējošajiem tiesību aktiem un 

grāmatvedības organizācijas dokumentiem, atbildīga par lēmuma minēto maksas pakalpojumu iekasēšanu 
un uzskaiti. 
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Nr.61 

Protokola Nr.3, 19.p. 

Par uzkrājumu nedrošajiem debitoru parādiem norakstīšanu 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.pantu , NOLEMJ: 
1. Norakstīt uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem un iekļaut pārskata perioda izdevumos 

Nr.p.k. Iestāde/persona Summa Pamatojums 

1. [..] 858.16 EUR 11.09.2015. izslēgts no 
komercreģistra 

2. [..] 10.80 EUR Miris 

Grāmatvedības un finanšu nodaļa, saskaņā ar grāmatvedības regulējošajiem tiesību aktiem un 

grāmatvedības organizācijas dokumentiem, atbildīga par lēmuma izpildi galvenās grāmatvedes 
pienākumu izpildītāja Elīna Stūre. 

 
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 29.martā 

Nr.62 

Protokola Nr.3, 20.p. 

 

Par grozījumiem Nr.5/2018 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. 5/2018 “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.5/2018 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
2018.gada 29.martā 

sēdes Nr.3 lēmumu Nr.20 

 
 „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    

 

19.1.0.0. 

Pašvaldības budžeta iekšējie transferti 

starp vienas pašvaldības budžeta 

veidiem 

 

0101 

 

EUR 1746 

 

Maksājums no SB 

F40322210 
Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa 

aizņēmumi 
0101 

EUR 
57028 

Kredīts Dzirnavu grīdai – 
8596, 

Kredīts Pasta dīķim - 48432 
 

    2. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 

2246 

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un 

uzturēšana 

 

0101 

 

EUR 1746 

 

Maksājums no SB 

 

     3. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība- Attīstības nodaļa   

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0162 

EUR 

57028 

Dzirnavu grīdai – 8596, 

Pasta dīķim - 48432 

   
    4. Samazināt  izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība -    Nekustamā īpašuma nodaļa     

 

1100 
Atalgojums 

 

0164 

 

EUR 5940 

 

Soc.darbiniekam 

1200 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti, kompensācijas 

0164 
 

EUR 1431 
Soc.darbiniekam 

  

  



 

 

   5. Palielināt  izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība - Sociālais dienests 

 

1100 
Atalgojums 

 

0113 

 

EUR 5940 

 

Soc.darbiniekam 

1200 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti, kompensācijas 

0113 
 

EUR 1431 
Soc.darbiniekam 
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