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Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Rasa, Juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, , Attīstības nodaļas 

vadītāja Vija Zīverte, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava, PSIA “Jaunpils pils” direktore Kristīne 
Liepiņa, Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, PSIA “Jaunpils KS” valdes loceklis Guntis Jubiņš. 

Citi: arhitekte Ilona Vaivade 
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Darba kārtība 

Izpilddirektora informācija 
1. Par 2018/2019. gada sezonas tarifu izskatīšanu 

2. Par Noteikumiem Nr.17 “Par mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojuma saņemšanas kārtību 
Jaunpils novada pašvaldībā” 

3. Par nekustamā īpašuma „Medulāji ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā otrās izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtību Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupā” galīgās redakcijas 
apstiprināšanu 

5. Par dalību Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgadē 
6. Par pabalsta piešķiršanu  Kristeram Zorikam 

7. Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

8. Par malkas iegādi Viesatu kultūras namam 
9. Par bojātā Viesatu elektrības sadales skapja atjaunošanu 

10. Par degvielas normu noteikšanu pašvaldībai piederošajiem transportlīdzekļiem un 
mehānismiem 

11. Par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu  izmantošanas tarifiem 

12. Par finansējumu projektam "Sporta infrastruktūras pieejamības uzlabošana Jaunpils 
novadā" 

13. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola” daļai, 
ar kadastra apzīmējumu 90560080104, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei  

Jaunpils ciemā 
14. Par projekta “Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” 

15. Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu 

16. Par jauna ēku (būvju) īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu 
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Gundegas” zemes vienības  

sadalei 
18. Par būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanu objektam “Pirmsskolas bērnu grupas ēku 

paplašināšanas risinājumi” 

19. Par Jaunpils pils arhitektoniski telpiskās attīstības grāmatas izstrādāšanu 
20. Par Jaunpils novada  pašvaldības  SIA „Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanu un  

statūtu grozījumiem 
21. Par grozījumiem Nr.10/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada 

pašvaldības budžetu 2018. gadam” 



 

Izpilddirektora informācija 

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

Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 
1. Jūlijs tradicionāli ir darbinieku atvaļinājumu mēnesis un lielākā daļa darbinieku to arī ir izmantojuši. 

2. Jūlijā Jaunpils novada pašdarbnieki piedalījās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. 

3. Jūlijā tika izpļauts Jaunpils dzirnavu ezers un dīķis Viesatu birzītē. 

4. Augustā aizvadīti Viduslaiku svētki un Simtgades zaļumballe. 

5. Noslēgušies vairāki projekti: Pils muzeja telpās krāsns restaurācija; Pasta dīķa labiekārtošana, 

Vidusskolas stadiona pārbūve, Jaunpils vidusskolas sporta zāles grīdas atjaunošana, Jaunpils 

vidusskolas pirmskolas izglītības ēkas jumta kastu un noteku atjaunošanas darbi, sporta nama 

ģērbtuvju tualetes telpu un gaiteņa remonts. 

6. Jaunpils novada teritorijā ceļiem ar melno segumu veikta vienkārtas virsmas apstrāde, ceļa posmos 

Dravnieki-Brandavas, Laukgaļi-Vecsēži, Skolas iela, Jurģu iela.  Atjaunoto ceļu seguma garums ir 

2,87km. 

7. Arī grants ceļiem katru gadu cenšamies sakārtot virsmu un ūdens noteci bēdīgākajos posmos. Šogad  

atjaunoti Brīvzemnieku ceļš un posms Auziņas –Dziras, kopā 1,2km garumā. Vēl paredzēts vietām 

uzvest virskārtas atjaunošanai maisījumu uz ceļa Ķimsīši-Mesteri un Vēju ielā.   

8. Kā katru gadu, arī šovasar labiekārtošanā tika nodarbināti jaunieši. Jaunieši labiekārtošanas nodaļā 

bija lieli palīgi ikdienā, jo vasaras periodā darbi ir salīdzinoši  daudz un dažādi. Paldies, jums par 

padarīto darbu! 

 
1. Par 2018/2019. gada sezonas tarifu izskatīšanu 

Ziņo G.Jubiņš 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 114 “Par 2018/2019.gada sezonas tarifu izskatīšanu” projektu. 
[..] 

2. Par Noteikumiem Nr.17  “Par mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojuma saņemšanas 
kārtību Jaunpils novada pašvaldībā” 

Ziņo I.Lapiņa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 115 “Par Noteikumiem Nt.17 “Par mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojuma saņemšanas 

kārtību Jaunpils novada pašvaldībā” projektu.  

[..] 
3. Par nekustamā īpašuma „Medulāji ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā otrās izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.116 “Par nekustamā īpašuma “Medulāji”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā otrās 
izsoles rezultātu apstiprināšana” projektu. 

[..] 

4. Par saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 
Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupā” apstiprināšanu 

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

22.augustā. 



 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.117 “Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtību Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupā” galīgās redakcijas apstiprināšanu” projektu.  
[..] 

5. Par dalību Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgadē 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.118 “Par dalību Latvijas Tautas frontes trīdesmitgadē” projektu. 

[..] 
6.  Par pabalsta piešķiršanu Kristeram Zorikam 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.119 “Par pabalsta piešķiršanu Kristeram Zorikam” projektu. 

[..] 

7. Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.120 “ Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu” projektu. 

[..] 
8.Par malkas iegādi Viesatu kultūras nama un pagasta pārvaldes apkurei 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.121 “Par malkas iegādi Viesatu kultūras nama un pagasta pārvaldes apkurei” 

projektu. 
[..] 

9.Par bojātā Viesatu elektrības sadales skapja atjaunošanu 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.122 “Par bojātā Viesatu elektrības sadales skapja atjaunošanu” projektu. 

[..] 
10. Par degvielas normas noteikšanu pašvaldībai piederošajiem transportlīdzekļiem un 

mehānismiem 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.123 “Par degvielas normas noteikšanu pašvaldībai piederošajiem transportlīdzekļiem 
un mehānismiem” projektu. 

 



 

11. Par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu izmantošanas tarifiem 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.124 “Par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu izmantošanas 

tarifiem” projektu. 
[..] 

12. Par finansējumu projektam "Sporta infrastruktūras pieejamības uzlabošana Jaunpils 
novadā" 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.125 “Par finansējumu projektam “Sporta infrastruktūras pieejamības 
uzlabošana Jaunpils novadā”” projektu. 

[..] 
 

13. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola” daļai, 

ar kadastra apzīmējumu 90560080104, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei  
Jaunpils ciemā 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.126 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Jaunpils 

vidusskola” daļai, ar kadastra apzīmējumu 90560080104, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei 
Jaunpils ciemā” projektu. 

[..] 
14. Par projekta “Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.127 “Par projekta “Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” projektu. 
[..] 

15. Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.128 “Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu” projektu. 
[..] 

 
16. Par jauna ēku (būvju) īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.129”Par jaunu ēku (būvju) īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu” 

projektu. 

[..] 
 



 

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Gundegas” zemes vienības  sadalei 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.130 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Gundegas” zemes 

vienības sadalei” projektu. 
[..] 

 
18. Par būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanu objektam “Pirmsskolas bērnu grupas ēku 

paplašināšana” 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.131 “Par būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanu objektam “Pirmsskolas bērnu 

grupas ēku paplašināšana”  projektu. 
[..] 

 
19. Par Jaunpils pils arhitektoniski telpiskās attīstības grāmatas izstrādāšanu 

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

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.132 “Par Jaunpils pils arhitektoniski telpiskās attīstības grāmatas izstrādāšanu” 

projektu. 

[..] 
20. Par Jaunpils novada  pašvaldības  SIA „Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanu un  

statūtu grozījumiem 

Ziņo P.Baranovskis 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.133 “Par Jaunpils novada pašvaldības SIA “Jaunpils pils” pamatkapitāla 

palielināšanu un statūtu grozījumiem”  projektu. 
[..] 

 

21. Par grozījumiem Nr.10/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības 
budžetu 2018. gadam” 

Ziņo M.Petrova 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

22.augustā. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, L.Bierande, D.Adiņa, J.Krūmiņš, 

V.Pavlovska), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.134 “Par grozījumiem Nr.10/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” projektu. 

[..] 

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

Sēdi beidz 10.30. 
 

Sēdi vadīja     L.Gintere 

 
Sēdi protokolēja    D.Ellere 

  



 

 
 

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 30.augustā 
Nr. 114 

Protokola Nr.7, 1.p. 

 
Par 2018/2019. gada sezonas tarifu izskatīšanu 

 
2018.gada 17.augustā Jaunpils novada dome saņēma iesniegumu 3-8/ 642  no PSIA “Jaunpils KS”. 

REĢ.Nr.40003434765, adrese “Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, ar lūgumu izskatīt 2018/2019. 

sezonas apkures tarifus. 

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

 
Apstiprināt 2018/2019.gada sezonas apkures tarifus. 

 
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 30.augustā 
Nr. 115 

Protokola Nr.7, 2.p. 

 
Par Noteikumiem Nr.17  “Par mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojuma saņemšanas kārtību 

Jaunpils novada pašvaldībā” 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, nolemj: 

1. Apstiprināt Noteikums Nr. “Par mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojuma saņemšanas kārtību Jaunpils novada 
pašvaldībā”; 

2. Noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada domes mājas lapā. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 

  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

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

NOTEIKUMI Nr. 17/2018 
APSTIPRINĀTS  

Ar Jaunpils novada domes 

 sēdes lēmuma Nr.115 
(protokols Nr.7, 2.punkts) 

 

PAR MOBILĀ KĀPURĶĒŽU PACĒLĀJA PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU JAUNPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBĀ 
 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2018.gada  

 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

3.panta trešo daļu un likuma “Par pašvaldībām”   

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  
  41.panta pirmās daļas otro punktu 
(vides pieejamības nodrošināšana) 

 
1. Noteikumi nosaka Jaunpils novada pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo mobilā kāpurķēžu pacēlāja 

pakalpojuma (turpmāk arī – “Pakalpojums”) sniegšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojuma saņēmēju 

mērķgrupas.  
2. Tiesības saņemt  Pakalpojumu ir Jaunpils novada administratīvajā teritorijā dzīvojošām un deklarētām 

personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslos un kuru dzīvesvieta nav aprīkota ar speciāli 
pielāgotām nobrauktuvēm. 

3. Pakalpojumu sniedz Jaunpils novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests). 

4. Maksa par mobilā kāpurķēžu pacēlāja izmantošanu, ieskaitot mobilā kāpurķēžu pacēlāja piegādāšanu 
līdz klienta dzīvesvietai un atpakaļ līdz Dienestam, ir 5,50 euro par vienu reizi. Papildus maksai par mobilā 

kāpurķēžu pacēlāja izmantošanu maksājama arī  Jaunpils novada domes apstiprināta maksa par transporta 
izmantošanu, ja brauciens notiek ārpus novada teritorijas. 

5. Mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojumu bez maksas Dienests nodrošina līdz piecām reizēm  kalendārajā 
mēnesī šādām personām: 

5.1. 1.grupas invalīdiem, 

5.2. 2.grupas invalīdiem, 
5.3. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 

5.4. trūcīgām un maznodrošinātām personām. 
6. Šo noteikumu ietvaros par vienu mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojumu reizi tiek uzskatīts mobilā 

kāpurķēžu pacēlāja pakalpojums vienas dienas ietvaros, nepārsniedzot divas stundas dienā. 

7. Noteikumu 5. punktā minētajām personām sniegtā Pakalpojuma izmaksas sedz no Jaunpils novada 
sociālā dienesta budžeta. 

8. Mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojuma sniegšanas prioritārā kārtība: 
8.1. brauciens uz ārstniecības iestādi; 

8.2. brauciens uz izglītības iestādi; 

8.3. brauciens uz sociālo pakalpojumu un/vai sociālās palīdzības sniedzēja institūciju; 
8.4. citi brauciena mērķi.  

 9. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams personas iesniegums, kurā norāda Pakalpojuma izmantošanas 
mērķi un vēlamo laiku. Lai saņemtu Pakalpojumu bez maksas šo noteikumu noteiktajā kārtībā, persona pirms 

pakalpojuma saņemšanas uzrāda dokumentu, kas apliecina personas atbilstību, kādai no šo noteikumu 5. 
punktā noteiktajām grupām. 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
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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 30.augustā 
Nr. 116 

Protokola Nr.7, 3.p. 

 
Par nekustamā īpašuma „Medulāji ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā otrās izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

 
2018. gada 29. martā Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 57 „Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Medulāji” atsavināšanu”, pielietojot pārdošanas veidu – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Nekustamais īpašums „Medulāji”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 90560080049, sastāv no 
zemes gabala 0,19 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 600,80 kvm. Dzīvojamā māja ir divstāvu 

ēka ar 11 (vienpadsmit) dzīvokļiem.  
2018.gada 23.maijā notika nekustamā īpašuma pirmā izsole. Noteiktajā termiņā neviens dalībnieks 

izsolei nepieteicās, un ar domes sēdes 31.05.2018. lēmumu Nr.100 izsoli atzina par nenotikušu, un tika lemts 
rīkot otru izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20 procentiem. Otrās izsoles sākumcena bija EUR 7640,00. 

Uz otro izsoli pieteicās viens dalībnieks. 

 Saskaņā ar 12.07.2018. nekustamā īpašuma „Medulāji” otrās izsoles protokolu, nekustamo īpašumu 
iegādājās SIA „Joži”, reģ.Nr. 45101001791, adrese „Jožu darbnīcas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. 

Nosolītā cena – EUR 8 140,00. 
Visa pirkuma maksa EUR 8140,00 atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksāta Jaunpils novada 

domes norēķinu kontā 2018. gada 12.jūlijā.  

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un „Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma” 34. un 36.pantu un nekustamā īpašuma „Medulāji”, Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads otrās izsoles noteikumu 8. nodaļu, NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Medulāji” 2018. gada 12. jūlija otrās izsoles rezultātus (komisijas 

lēmuma izraksts pielikumā).  
 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Joži”, reģ.Nr. 45101001791, adrese „Jožu darbnīcas”, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, par nekustamā īpašuma „Medulāji”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 

90560080049, pārdošanu.  
 

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

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 30.augustā 
Nr. 117 

Protokola Nr.7, 4.p. 

 
Par saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jaunpils 

vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupā” galīgās redakcijas apstiprināšanu 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un iebildumus, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmo daļu, Nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 

Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupā” (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai Jaunpils novada domē likumā 

noteiktajā kārtībā atzinums nav nosūtīts, publicēt Jaunpils novada domes laikrakstā „Jaunpils Vēstis”  
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada domes mājas lapā. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

   Reģ. Nr. 90000051932 

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 

APSTIPRINĀTS  

Ar Jaunpils novada domes 
30.08.2018 sēdes lēmumu Nr.117 

(protokols Nr.7, 4.punkts) 
 

“Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu 

pirmsskolas grupā” 
 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2018.gada 30.augustā 

                                                        Izdoti saskaņā ar „Vispārējās izglītības likuma“ 26.panta pirmās daļas 
un likuma Par pašvaldībām” 43. panta pirmo daļu  

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.       Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā bērni tiek reģistrēti, uzņemti un atskaitīti Jaunpils vidusskolas 
2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupā (turpmāk tekstā – Pirmskolas grupa). 

2.    Pirmsskolas grupā bērnus uzņem vecumā no pusotra gada vecuma līdz četru gadu vecumam. 

 
II.        Bērnu reģistrācija uzņemšanai 

 
3.       Uzņemšanai Pirmsskolas grupā bērnus reģistrē Jaunpils vidusskolas kancelejā visu kalendāro gadu, 

uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu. 

 
4.      Reģistrējot bērnus, kam nodrošināta ārpusģimenes aprūpe (audžuģimenes, aizbildnība), attiecīgā 

pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un bāriņtiesas 
lēmumu par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu. 

 
III.        Bērna uzņemšanas kārtība 

 

5.        Pirmsskolas grupas vadītājs (turpmāk tekstā - Vadītājs) atbild par grupu komplektēšanu pirmsskolas 
iestādē. 

6.   Vadītājs līdz 31.maijam rakstiski informē bērna vecākus vai bērna likumiskos pārstāvjus (turpmāk- vecāki) 
par iespēju no 1.septembra uzņemt bērnu Pirmsskolas grupā vai par atteikumu uzņemt bērnu 

Pirmsskolas grupā. Vecākiem ir pienākums līdz 15.jūnijam sniegt atbildi par piešķirto vietu Pirmsskolas 

grupā.  
7.       Bērnu uzņemšana un grupu komplektācija Pirmsskolas grupā notiek katru gadu no 15.maija līdz 

1.septembrim. 
8.    Lai uzņemtu bērnu Pirmsskolas grupā, vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un jāiesniedz šādi 

dokumenti: 
8.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu Pirmsskolas grupā; 

8.2. bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u); 
8.3. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par iepriekš izdarītajām profilaktiskajām 

vakcinācijām; 

 
9.   Komplektējot grupas, rindas kārtībā ar vietu bērnus nodrošina šādā secībā:    

9.1. bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jaunpils novada administratīvajā teritorijā: 
            9.1.1. bērnus no daudzbērnu ģimenēm ( trīs un vairāk bērni); 

 9.1.2. bērnus, kuriem brālis vai māsa jau apmeklē Pirmsskolas grupu; 



 

 9.1.3. pārējos reģistrētos bērnus 

9.2. bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Jaunpils novada administratīvajā teritorijā; 
 

10.  Pirmsskolas grupā uzņem tikai tos bērnus, par kuriem iesniegti šo noteikumu 3.4. punktā minētie 
dokumenti. Par bērna uzņemšanu Vadītājs izdod rīkojumu. 

 

11.  Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt Pirmsskolas grupu laika posmā, kas 

nav īsāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā izglītības iestādes Vadītājs rīkojas saskaņā 

ar šo noteikumu 3.7.punktu. 
 

12.  Ja Pirmsskolas grupā atbrīvojas vieta, Vadītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē nākamā 

pretendējošā bērna vecākus par iespēju uzņemt bērnu Pirmsskolas grupā un, piecu dienu laikā pēc šo 
noteikumu 3.4.punktā minēto dokumentu saņemšanas, Vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu. 

 
 

IV.  Bērnu atskaitīšanas kārtība 

 
13.   Bērnu atskaita pamatojoties uz: 

              4.1.1. vecāku iesniegumu; 
              4.1.2. medicīnisko slēdzienu par bērna veselības stāvokli, kas nepieļauj bērna atrašanos pirmsskolas 

grupā; 

14.  Par bērna atskaitīšanu vadītājs izdod rīkojumu. 
15.  Par bērna izstāšanos no Pirmsskolas grupas (arī uz laiku) Vadītājs paziņo Jaunpils vidusskolas kancelejai 

trīs dienu laikā no atskaitīšanas dienas. Vadītājs informē nākamā uzņemamā bērna vecākus par piešķirto 
vietu Pirmsskolas grupā. Vecākiem ir pienākums 15 dienu laikā sniegt atbildi par piešķirto vietu 

Pirmsskolas grupā. 
 

V.   Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

 
16.  Pieteikumu reģistrētāja faktisko rīcību, Pirmsskolas grupas vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību 

var apstrīdēt Jaunpils vidusskolas direktoram. 
17.  Jaunpils vidusskolas direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 
 

 

 
 

 
  

https://likumi.lv/doc.php?id=211875#p3.4
https://likumi.lv/doc.php?id=286651#p17
https://likumi.lv/doc.php?id=286651#p14


 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  
Jaunpils novada domes 2018.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.6 " Par bērnu reģistrācijas, 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupā " 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām 

funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādē), un 

43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos 
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru 
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju 

iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai 
tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno 

izglītības programmu valsts valodā, Vispārējās izglītības likuma 

26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldību vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes 

dibinātāja noteiktajā kārtībā. 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Jaunpils novadā (turpmāk – 

Pašvaldība) noteiktu bērnu reģistrācijas kārtību uzņemšanai Jaunpils 
vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupā (turpmāk -

Pirmsskolas grupa) un kārtību, kādā bērnu uzņem un atskaita no 

Pirmsskolas grupas . Pašvaldība ikdienā saskaras ar problēmu, ka 
brīvo vietu skaits Pirmsskolas grupā nepietiek. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Par saistošo noteikumu izpildi atbildīga Jaunpils novada dome, kurā 
privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā. Saistošo 

noteikumu izpildi nodrošinās Jaunpils vidusskola. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav nepieciešamas, jo ņemti vērā 
praksē radušies problēmjautājumi, piemēram: 1) Ir jānosaka secība, 

kādā bērni prioritāri tiek uzņemti Pirmsskolas grupā; 

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 

  

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p15
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p17
https://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums#p26
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 30.augustā 
Nr. 118 

Protokola Nr.7, 5.p. 
 

Par dalību Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgadē 

 
2018.gada 11.jūlijā, Jaunpils novada dome saņēma aicinājumu reģ.Nr.3-8/567 no 4.maija Deklarācijas 

kluba. 4.maija Deklarācijas klubs aicini pašvaldības apzināt bijušo Latvijas Tautas frontes biedrus, kuriem būtu 

interese piedalīties 8.oktobra konferencē Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgades atcerei.  

Vienlaikus 4.maija Deklarācijas klubs lūdz pašvaldības sniegt finansiālu atbalstu un nodrošināt 
transportu, kā arī apmaksāt kafijas pauzes un pusdienas konferences dalībniekiem. 4.maija Deklarācijas klubs 

lūdz rast iespēju ēdināšanas nodrošināšanai iemaksāt 120-200 euro.  
Saskaņā ar iepriekšminēto informāciju un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta piekto daļu, nolemj:  

1. Atbalstīt Jaunpils novadā dzīvojošos dalību Latvijas Tautas frontes biedru līdzdalību Latvijas Tautas 
frontes trīsdesmitgades konferencē 2018.gada 8.oktobrī, (ar nosacījumu, ja kāds no dalībniekiem 

piedalīsies pasākumā); 

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

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Nr. 119 

Protokola Nr.7, 6.p. 
 

 
Par pabalsta piešķiršanu Kristeram Zorikam 

 
2018.gada 13.augustā Jaunpils novada dome saņēma iesniegumu reg.Nr.3-7/633 no Jaunpils novada 

domes deputātes Daces Adiņas ar aicinājumu piešķirt naudas balvu Jaunpils novada iedzīvotājam Kristeram 
Zorikam. 

K.Zoriks basketbola gaitas ir uzsācis Jaunpilī un ir Jaunpils novada iedzīvotājs, pašlaik mācās ASV 
St.Mary’s College of California un NCAA 1.divīzijā Rietumu konferencē. Šogad K.Zoriks pārstāvēja Latviju 

Eiropas čempionātā B divīzijā, izcīnot 3.vietu, kā rezultātā tika iegūta ceļazīme nākošgad U-20 komandai 

pārstāvēt A divīziju.  
K.Zoriks ar saviem panākumiem nes pasaulē ne tikai Jaunpils vārdu, bet arī Latvijas. 

Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta sesto punktu, 
nolemj: 

1. Piešķirt pabalstu  Kristeram Zorikam par sasniegumiem sportā EUR 200 apmērā no budžeta līdzekļiem; 
2. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenās grāmatvedes p.i. E.Stūre. 

 

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

 

Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 
 2018.gada martā un aprīlī Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu pašvaldības pieņēmušas 
lēmumus par Tukuma novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu. 

 Atbilstīgi Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.1.apakšpunktam ir izstrādāts Tukuma sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma projekts. Nolikuma projekts saskaņots ar Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļu un Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldi. 

  
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu (pašvaldībām ir šādas 
autonomās funkcijas: 18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā), Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu (pašvaldības domes uzdevumi ir šādi: 2) 
apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu): 
  

- apstiprināt Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu (pievienots). 

 

Priekšsēdētāja    (personīgais paraksts)    L.Gintere 
 

NORAKSTS PAREIZS 
Jaunpils novada domes 

Sekretāre          D.Ellere 

05.09.2018. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

SASKAŅOTS 

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

2018.gada  21.jūnija  

vēstuli Nr.22-1.22/907 

APSTIPRINĀTS 

ar Tukuma novada Domes  

2018.gada 26.jūlija 

 lēmumu Nr.17, 30.§ 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Kandavas novada Domes  

2018.gada ___.________________  

lēmumu Nr.______ 

 APSTIPRINĀTS 

ar Engures novada Domes  

2018.gada ___.________________  

lēmumu Nr.______ 

 

 

 

2018.gada 26.jūlijā, 

Tukumā 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Jaunpils novada Domes  

2018.gada 30.augusta 

lēmumu Nr.120 

 

 

Tukuma sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas 

NOLIKUMS 

 

  

I. KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS 

 
1.Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs: 
1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Ēriks Lukmans (Tukuma novads); 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Inga Priede (Kandavas novads); 

1.3. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Imants Valers (Engures novads); 

1.4. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ligita Gintere (Jaunpils novads); 

1.5. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Viesturs Driķis (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests); 

1.6. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Gatis Celms (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests); 

1.7. Komisijas loceklis – Māris Rudaus-Rudovskis (Tukuma novads); 

1.8. Komisijas loceklis – Egīls Dude (Kandavas novads); 

1.9. Komisijas loceklis – Jānis Veršāns (Kandavas novads); 

1.10. Komisijas loceklis – Pēteris Baranovskis (Jaunpils novads); 

1.11. Komisijas loceklis – Janeks Bahs (Valsts policija); 

1.12. Komisijas loceklis – Armands Hohfelds (Tukuma novada pašvaldības policija). 

 

II. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI 

 

2. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos kuros 

attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs. 



 

3. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās 

institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas 

koordinēšanu vai civilo aizsardzību. 

4. Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai. 

5. Sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai 

vai precizēšanai. 

6. Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī 

par situāciju katastrofas vietā. 

7. Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā. 

8. Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts 

materiālajām rezervēm. 

9. Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku 

likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem. 

10. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga 

civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

 

III. KOMISIJAS LOCEKĻU TIESĪBAS 

 

11. Ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu 

amatpersonas un speciālistus. 

12. Pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukuma novada vienotais 

dispečerdienests veic  komisijas 

locekļu apziņošanu   

8881 

Mob.26125050 

vdd@tukums.lv 

 Kandavas novada Domes 

priekšsēdētāja 

Inga Priede 

Mob.26350440 

inga.priede@kandava.lv 

 

 

Jaunpils novada Domes 

priekšsēdētāja 

Ligita Gintere 

Mob.29246217 

ligita.gintere@jaunpils.lv 

 

 
Engures novada Domes 

izpilddirektors 

Imants Valers 

Mob.29272665 

imants.valers@enguresnovads.lv 

 
VUGD ZRB Tukuma daļas 

komandieris 

Viesturs Driķis 

Mob.26655351 

viesturs.drikis@vugd.gov.lv 

 

 
VUGD ZRB Tukuma daļas 

Kandavas posteņa komandieris 

Gatis Celms 

Mob.27899636 

gatis.celms@vugd.gov.lv 

 

 VP ZRP Tukuma iecirkņa 

priekšnieks 

Janeks Bahs 

Mob.28386822 

janeks.bahs@zemgale.vp.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

Tukuma novada pašvaldības 

izpilddirektors 

Māris Rudaus-Rudovskis 

Mob.29262852 

maris.rudaus-rudovskis@tukums.lv 

 Kandavas novada Domes 

izpilddirektors 

Egīls Dude 

Mob.25652445 

egils.dude@kandava.lv 

 Jaunpils novada Domes 

izpilddirektors 

Pēteris Baranovskis 

Mob.26436651 

peteris.baranovskis@jaunpils.lv 
 

 Kandavas novada Domes darba 

aizsardzības vecākais speciālists 

Jānis Veršāns 

Mob.29191380 

janisversans@inbox.lv 
 

Tukuma novada pašvaldības 

policijas priekšnieks 

Armands Hohfelds 

Mob.26562694 

armands.hohfelds@tukums.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komisijas priekšsēdētājs pieņem 

lēmumu par komisijas apziņošanu 

 

Ēriks Lukmans 

Mob.29185288 

eriks.lukmans@tukums.lv 

 

 

mailto:vdd@tukums.lv
mailto:inga.priede@kandava.lv
mailto:ligita.gintere@jaunpils.lv
mailto:imants.valers@tukums.lv
mailto:viesturs.drikis@vugd.gov.lv
mailto:gatis.celms@vugd.gov.lv
mailto:janeks.bahs@zemgale.vp.gov.lv
mailto:maris.rudaus-rudovskis@tukums.lv
mailto:egils.dude@kandava.lv
mailto:peteris.baranovskis@jaunpils.lv
mailto:janisversans@inbox.lv
mailto:armands.hohfelds@tukums.lv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tukuma sadarbības teritorijas  

civilās aizsardzības komisijas  

priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)   Ē.Lukmans 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   Ē.Lukmans 

  

 

!!! Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas 

reizes gadā 

!!! Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu 

dēļ nav iespējams veikt apziņošanu komisijas 

pulcēšanās vieta ir:  

Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads 

Ziņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet 

apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr.nr. 26125050   

norādot vārdu un uzvārdu” 

 

“Tiek organizēta Tukuma sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas sēde 2018.gada 1.janvārī, plkst.14:00, 

Talsu ielā 4, Tukumā, Sēžu zālē. Lūdzu nosūtiet 

apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par 

neierašanos uz tālr.nr. 26125050  norādot vārdu un uzvārdu” 
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Protokola Nr.7, 8.p. 

 
Par malkas iegādi Viesatu kultūras nama un pagasta pārvaldes apkurei 

    
 Lai nodrošinātu nepieciešamo malkas daudzumu Viesatu kultūras nama un pagasta pārvaldes apkurei 

(kopā 110m³ malkas) budžetā tika paredzēti EUR 2660,-, taču pašreiz malkas cenas ir strauji augušas tāpēc, 

lai šajā sezonā nodrošinātu nepieciešamo daudzumu malkas papildus ir nepieciešams EUR 630,-.  

Saskaņā ar iepriekšminēto informāciju un likuma “Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 3.punktu, 
nolemj: 

1. Piešķirt papildus finansējumu malkas iegādei Viesatu kultūras nama un pagasta pārvaldei EUR 630 
apmērā; 

2. Izdevumus segt no budžeta līdzekļiem; 
3. Par lēmuma izpildi atbildīgais izpilddirektors P.Baranovskis. 

 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Protokola Nr.7, 9.p. 

 
Par bojātā Viesatu elektrības sadales skapja atjaunošanu 

 
2018.gada 15.jūnijā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirknī tika reģistrēts ceļa 

satiksmes negadījums Jaunpils novada, Viesatu pagastā kā rezultātā tika bojāts elektrosadales skapis un bojāti 
kabeļi. Saskaņā ar Jaunpils novada domei radīti materiālie zaudējumi EUR 919.41 apmērā, kā rezultātā atzīta 

par cietušo. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukumu iecirknī par notikušo uzsākta administratīvā 

lietvedība. 
Saskaņā ar iepriekšminēto informāciju un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

nolemj:  
1. Atjaunot bojāto elektrosadales skapi un kabeļu EUR 919.41 apmērā no budžeta līdzekļu atlikuma; 

2. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 
 

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 30.augustā 
Nr. 123 

Protokola Nr.7, 10.p. 

 
Par degvielas normas noteikšanu pašvaldībai piederošajiem transportlīdzekļiem un 

mehānismiem 

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

1. Apstiprināt pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu  degvielas patēriņa normas: 

Transports Degvielas patēriņa normas  l/h 
vasaras periodā 

Degvielas patēriņa normas l/ h 
ziemas periodā no 1.novembra līdz 

1.aprīlim 

Ceļu greideris Volvo 
Nord verk 

12 12 

Traktors MTZ-82 10.8 10.8 

Mehānismi 

Krūmgriezis STIHL 

FS 260 

0.9 - 

Zāles pļāvējs ALKO 
532 SP 

0.6 - 

Lapu pūtējs  SH 96 0.6 - 

Zāles pļāvējs ALKO 

BU SOLO 5256 VS 

0.6 - 

 
2. Degvielas normas ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai.  

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Protokola Nr.7, 11.p. 

 
 Par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu izmantošanas tarifiem 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ‘pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, nolemj: 
1. Apstiprināt pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu izmantošanas tarifu. 

Transports Tarifs Jaunpils novada teritorijā 

Euro/h 

Tarifs ārpus Jaunpils 

novada teritorijas 
Euro/h 

Ceļu greideris Volvo Nord verk 22 25 

  
2. Lēmums spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Protokola Nr.7, 12.p. 

 

Par finansējumu projektam "Sporta infrastruktūras pieejamības uzlabošana Jaunpils 
novadā" 

 
Pamatojoties uz Jaunpils novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam Rīcības plāna Rīcību  R.1.24 

– Sporta infrastruktūras  sakārtošana pie Jaunpils vidusskolas, tiek īstenots projekts Nr.18-08-AL14-

A019.2203-000003 "Sporta infrastruktūras pieejamības uzlabošana Jaunpils novadā", veicot grīdas remonta 
un atjaunošanas darbus Jaunpils vidusskolas sporta zālē . Projekta attiecināmās izmaksas ir 5 076.54 EUR 

(pieci tūkstoši septiņdesmit seši eiro, 54 centi). Projekta īstenošanas gadījumā Atbalsta saņēmējam būs iespēja 
saņemt publisko finansējumu 4 568.89 EUR (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro, 89 centi). Uzsākot 

būvdarbus, tika secināts, ka grīdas sijas (lāgas) ir bojātas lielākā apjomā kā uzrādīts tehniskajā dokumentācijā. 

12.07.2018. komisija, kuras sastāvā: pasūtītāja Jaunpils novada domes pārstāvji: Vija Zīverte, Attīstības 
nodaļas vadītāja, Līga Butkeviča, Attīstības nodaļas projektu vadītāja, būvuzņēmēja SIA “KaimS”, reģ. 

Nr.40103186614, BKR Nr. 7469-R pārstāvji: valdes loceklis Kaspars Leimanis, projektu vadītājs Reinis 
Zeminskis un būvuzraugs Imants Spruģis, iepazinās ar būvobjekta Apliecinājuma kartes tehnisko 

dokumentācijas grīdas seguma atjaunošanas risinājumiem, apsekoja būvobjektu, sporta zāles grīdas seguma 
demontētās vietas un konstatēja sekojošo: 

1.Grīdas sijas (lāgas) ir bojātas lielākā apjomā kā uzrādīts tehniskajā dokumentācijā (lapa AR 1); 

papildus apjoms grīdas seguma un siju nomaiņai  7,2 m2; 
2.Caurspīdīgās lakas pārklājuma tonis uz noslīpētās esošās grīdas laukuma parauga ~1m2 platībā , 

kas veikts atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai norādītajiem darbiem. 
Komisija nolēma: 

1.Veikt papildus darbus grīdas siju (lāgu) un dēļu seguma nomaiņai 7,2 m2 apjomā. 

2.Veikt grīdas krāsošanas darbus atbilstoši Apliecinājuma kartes tehniskajā dokumentācijā norādītajai 
darbu shematiskajai secībai. 

Sakarā ar konstatētajiem papildus darbiem nepieciešams papildus finansējums projekta īstenošanai – EUR 
1940.84 (EUR 1604 – papildus būvdarbi, EUR 336.84 – papildus PVN maksājums) 

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

- Veikt papildus darbus grīdas siju un dēļu seguma nomaiņai 7,2m2 apjomā Jaunpils vidusskolas 
sporta zālē; 

- lēmuma izpildes nodrošinājumu paredzēt no budžeta atlikuma līdzekļiem EUR 1940.84;  
- lēmuma izpildes termiņš- 31.08.2018;  

- par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja V.Zīverte. 
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Protokola Nr.7, 13.p. 

 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola” daļai, ar 

kadastra apzīmējumu 90560080104, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei  Jaunpils 
ciemā 

 
2018.gada 6.augustā saņemts Māra Jēkabsona iesniegums ar lūgumu izsniegt darba uzdevumu 

lokālplānojuma izstrādei mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei Jaunpils ciemā 0,35 ha platībā, kad. 
Nr. 90560080104. 

Saskaņā ar Jaunpils novada domes 2013.gada 30.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Jaunpils 
novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 

daļā’, zemes gabals ir izmantojams kā publiskās apbūves teritorija. Līdz ar to jāizstrādā lokālplānojums, 

paredzot funkcionālo zonējuma maiņu. 
Saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu, ar lokālplānojumu var detalizēt 

un mainīt teritorijas plānojumu. 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 75.punktu, pašvaldības dome pieņem lēmumu 
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju”, 

 

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 
- Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai “Jaunpils vidusskola”, ar kadastra apzīmējumu 

90560080104, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā; 
- Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums); 

- Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Jaunpils novada domes attīstības nodaļas 

vadītāju Viju Zīverti; 
- Noslēgt ar lokālplānojuma ierosinātāju līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu 

(2.pielikums); 
- Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv, informatīvajā izdevumā 

“Jaunpils Vēstis’; 
- Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja V.Zīverte; 

- Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors P.Baranovskis; 
- Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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Protokola Nr.7, 14.p. 
Par projekta “Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” 

 
Saskaņā ar Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā” 8.punktu un 18.3 .apakšpunktu, kas nosaka nepieciešamību kopā ar projekta 

iesniegumu iesniegt  vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai 
nepieciešamo finansējuma apmēru, norādot finansēšanas avotus;,  

Saskaņā ar Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā” 8.punktu un 18.8 apakšpunktu, pašvaldība ar Domes lēmumu Nr.155 2015.gada 
29.oktobrī  noteikusi atlases kritērijus pašvaldības autoceļiem, kuri tiek izvēlēti pārbūvēt Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Jaunpils novadā" (turpmāk – projekta) ietvaros. 
Veikta izvēlēto autoceļu tehniskās dokumentācijas izstrāde, veikta iepirkuma procedūra ceļu pārbūves 

veikšanai un būvuzraudzības nodrošināšanai. Jaunpils novada dome NOLEMJ: 
1. Iesniegt projekta pieteikumu „Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” pasākumā - "Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos"   

Grants ceļu pārbūve autoceļiem: 
1.1. Ķimsīši – Veclauki , posmiem 0.00- 2.65km un 4.40 – 5.07 km; 

1.2. Būru ceļš  - 0.00- 1.76 km; 
1.3. Lemeši – Leveste – 0.00-1.93 km; 

1.4. Pavāri – Pīlādži – 0.00-2.28 km; 

1.5. Sparvas – Kaulaiņi – posmiem 0.00- 1.50km un 4.40 – 4.89km; 
 

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas EUR 1 329 044.04, projekta attiecināmās izmaksas – EUR 955 555. 56, 
publiskais finansējums EUR 860 000. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% , t.i. EUR 95 555.56, kā arī neattiecināmās izmaksas – 
EUR 373 488.48 . Projekta finansēšanai tiks ņemts aizdevums Valsts Kasē EUR 1 292 095 2019.gadā, atmaksāt 

aizdevumu paredzēts sākt 2021.gadā; 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē 2018.gada 31.maija lēmums Nr.98 “Par projektu “Grants ceļu 
pārbūve Jaunpils novadā”. 
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Protokola Nr.7, 15.p. 

 
Par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu 

Lai racionāli apsaimniekotu pašvaldībai piekritīgu zemi, kura nav uzmērīta, nepieciešams pārkārtot 
robežas zemes gabaliem, vispirms tos apvienojot vienā, pēc tam sadalot. Viens no zemes gabaliem ir 

pašvaldības ceļš, kurš ir slēdzams, uz diviem atrodas mazdārziņi un parks. 
  Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 15.panta 1.punktu, 21.pantu, 24.panta 3. daļu, 33.panta 5.daļu, Zemes pārvaldības likuma 7.panta 
1.daļu, Saistošiem noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 1.sējuma 3.2 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. No pašvaldības zemes īpašuma „Medulāji” atdalīt otro zemes gabalu 2,05 ha platībā, zemes 
kadastra apzīmējums 90560080345. Atdalītajai zemei piešķirt nosaukumu „Mediņi”. 

2.  No pašvaldības zemes „Pie Lodēm” ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 90560080312, 

platība 0,17 ha, atdalīt zemi 0,03 ha platībā saskaņā ar plāna pielikumu (pielikums Nr.1). Zemi pievienot zemes 
vienībai „Mediņi”.  

3. No pašvaldības autoceļa „Medulāji-Strautmaļi”, platība 1,2 ha, atdalīt zemi 0,7 ha platībā 
saskaņā ar plāna pielikumu (pielikums Nr.2) Atdalīto zemi pievienot zemes vienībai „Mediņi”. 

4. No visiem trīs atdalītajiem zemes gabaliem izveidot vienu zemes vienību ar jaunu kadastra 
apzīmējumu, jaunu īpašuma kadastra numuru, reģistrēt to NĪVK informācijas sistēmā kā pastāvīgu īpašumu 

ar nosaukumu „Mediņi”, kura sastāvā ir viena zemes vienība, kuras platība ir 2,78 ha, noteikt zemes lietošanas 

mērķi dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501, 

piešķirt statusu ”pašvaldībai piekritīga zeme”. Noteikt, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes 
vienības platība var tikt precizēta. 

5. Pēc zemes gabalu sadalīšanas un robežu pārkārtošanas pārreģistrēt pašvaldības īpašumus NĪVK 

informācijas sistēmā sekojoši : 
 1) īpašums ar adresi „Medulāji”, Jaunpils, Jaunpils pag. Jaunpils nov. LV-3145, sastāvā būs viena 

apbūvēta zemes vienība 0,19 ha platībā, īpašums reģistrēts zemesgrāmatā, kadastra apzīmējums 
90560080049, īpašuma numurs 90560080049, zemes lietošanas mērķis vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve, NĪLM kods 0701; 

2) zemesgrāmatā nereģistrēts īpašums „Mediņi”, platība 2,78 ha, zemes lietošanas mērķis dabas 
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501, statuss 
”pašvaldībai piekritīga zeme” (pielikums Nr.3) 

3) zemesgrāmatā nereģistrēts īpašums „Pie Lodēm”, platība 0,14 ha, zemes lietošanas mērķis - pagaidu 
atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem, NĪLM kods 0502, statuss „pašvaldībai piekritīga zeme”, ( pielikums 

Nr.1); 

4) ) zemesgrāmatā nereģistrēts īpašums pašvaldības ceļš „Medulāji-Strautmaļi”, platība 0,5 ha, uz tā 
atrodas pašvaldībai piederoša inženierbūve, kuras tehniskie raksturlielumi tiek izmainīti – garums uz 440 m, 

platums 4,8 m saskaņā ar plāna pielikumu Nr.2 un jaunu inženierbūves deklarāciju, saglabāt esošo zemes 
lietošanas mērķi ar kodu 1101, saglabāt statusu – „pašvaldībai piekritīga zeme”. 
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Protokola Nr.7, 16.p. 

 

 
Par jauna ēku (būvju) īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu 

 

Jaunpils novada dome 2018.gada augustā saņēma iesniegumu, reģistrācijas Nr.3-7/586, par ēku /būvju 
īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu. Īpašums pēc BKU tiks reģistrēts NĪVK IS kā pastāvīgs ēku (būvju) 

īpašums. 

Iepazīstoties ar lietu un ar to saistītiem apstākļiem, dome konstatēja, ka uz pašvaldības zemes ar 
kadastra apzīmējumu 90560070118 „Levestes šķūnis” atrodas par pajām privatizēta noliktava, kurai 

nepieciešams piešķirt adresi, lai varētu to reģistrēt Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā 
kā pastāvīgu reģistrācijas objektu. Jaunizveidotais īpašums būs ēku (būvju) īpašums, sastāvošs no vienas ēkas 

– noliktavas 165,33 m2 platībā. Ēkai nav veikta būves kadastrālā uzmērīšana, tai nav kadastra apzīmējuma, 

nav nosaukuma, nav adreses. Ar iesniedzēju jānoslēdz nomas līgums par zemes iznomāšanu ēkas uzturēšanai. 
Saskaņā ar iesniegumu, LR Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.un 15.pantu, , 

Saistošiem noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 1.sējuma 3.2 punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 15.panta 1.punktu, 21.pantu, 24.panta 3. daļu, 33.panta 5.daļu, LR MK 11.12.2015. 

noteikumiem „Adresācijas noteikumi” 9.p., nolemj : 
1. Izveidot jaunu ēku/būvju īpašumu ar nosaukumu „Sijas”, reģistrēt to NĪVK informācijas sistēmā 

pēc būves kadastrālās uzmērīšanas, piešķirt adresi „Sijas”, Leveste, Jaunpils pag. Jaunpils nov., LV-3145, 
īpašnieks. 

2. Noslēgt ar iesniedzēju nomas līgumu par pašvaldības zemes 0,13 ha platībā iznomāšanu 
pašvaldības zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 90560070118 saskaņā ar plāna pielikumu. 

 

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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Protokola Nr.7, 17.p. 

 
 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Gundegas” zemes vienības  sadalei 

 
Jaunpils novada dome 2018.gada 9.augustā saņēma īpašnieka .. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-7/622 

par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma ”Gundegas” zemes 

vienības ar zemes kadastra apzīmējumu 9056 001 0034, platība 4,3 ha, sadalīšanai divās daļās. Iesniegumam 

pievienots zemes robežu plāns ar aptuvenām sadales robežām, atdalāmā zemes gabala platība aptuveni 4,0 
ha. Uz atdalāmā zemes gabala neatrodas ēkas.  

Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, Dome konstatēja, ka sadalāmā zemes vienība ar 
zemes kadastra apzīmējumu 90560010034 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, nolemj : 

 1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Gundegas”, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 001 0034 un platību 4,3 ha sadalīšanai divās daļās pēc 

klāt pievienota plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala platība (lauksaimniecības zeme) 4,0 ha, paliekošā 

zemes gabala platība 0,3 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. 
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Protokola Nr.7, 18.p. 

 
Par būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanu objektam “Pirmsskolas bērnu grupas ēku 

paplašināšana” 

 
Jaunpils vidusskolas pirmsskolas bērnu grupa jau salīdzinoši ilgu laiku saskaras ar problēmu, ka esošo 

pirmsskolas bērnu grupas telpas ir maksimāli izmantotas, lai tajās varētu uzturēties pēc iespējas vairāk bērnu. 

Tieši telpu šaurības dēļ uz pirmsskolas bērnu grupu ir rinda kurā gaida aptuveni 30 bērni. Lai risinātu šo 
problēmu, tika piesaistīts arhitekts, lai pēc iespējas īsākā laika periodā droši, ērti un efektīvi rastu piedāvājumu 

pirmsskolas bērnu grupas ēkas paplašināšanai.  
Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 

3.punktu un 15.panta 4.puntu, nolemj: 
1. Uzsākt būvprojekta dokumentācijas izstrādi objektam “Pirmsskolas bērnu grupas ēku paplašināšanas 

risinājumi” EUR 4000 apmērā; 

2. Izdevumus par būvprojekta dokumentācijas izstrādi segt no budžeta līdzekļu atlikuma; 
3. Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

 
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 
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2018. gada 30.augustā 
Nr. 132 

Protokola Nr.7, 19.p. 

 
 

Par Jaunpils pils arhitektoniski telpiskās attīstības grāmatas izstrādāšanu 

 
Jaunpils pilij nepieciešams izstrādāt arhitektoniski telpiskās attīstības grāmatu, lai Jaunpils pils 

atjaunošanas darbi notiktu pakāpeniski un vienotā stilā. Arhitektoniskās attīstības grāmata būtu kā pamats Pils 

būves arhitektūras darbu tālāk izstrādei un izbūvei.   

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu pašvaldībai ir arī autonomā 

funkcija 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.). Savukārt, saskaņā ar attiecīgā likuma 14. pantu pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, dome NOLEMJ: 

1. uzdod PSIA “Jaunpils pils”  uzsākt Jaunpils pils arhitektoniski telpiskās attīstības grāmatas izstrādāšanu EUR 

7100  apmērā;  

2. Piešķirt PSIA “Jaunpils pils” minētā uzdevuma veikšanai finansējumu EUR 7100 apmērā, palielinot PSIA 

“Jaunpils pils” pamatkapitālu par EUR 71000. 

3. par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors Pēteris Baranovskis. 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Protokola Nr.7, 20.p. 

 
Par Jaunpils novada  pašvaldības  SIA „Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanu un  

statūtu grozījumiem 

 
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu 

kapitālsabiedrības pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces 
lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi. Saskaņā ar  tā paša likuma 

63. panta pirmo daļu Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības 

pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu. Savukārt,  Komerclikuma  196.panta trešo  daļu 
,ja tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto informāciju, nolemj: 
1. Palielināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunpils pils” (reģistrācijas 

numurs  40003431326) pamatkapitālu par EUR 7100 (septiņi tūkstoši viens simts euro), izdarot 

iemaksu PSIA ”Jaunpils  pils” pamatkapitāla palielināšanai un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu 
skaitu; 

2. Apstiprināt PSIA „Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā) . 
3. Apstiprināt PSIA „Jaunpils pils” statūtu grozījumus (pielikumā) 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgi izpilddirektors P.Baranovskis un galvenās grāmatvedes pienākumu 
izpildītāja E.Stūre 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 



 

 

Apstiprināti ar Jaunpils novada domes  
2018. gada 30. augusta lēmumu Nr.133 , 

protokols Nr.7 
 

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Jaunpils pils” 
(reģistrācijas nr. 40003431326) 

 
Juridiskā adrese: "Pils", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

 

 
STATŪTU GROZĪJUMI 

Izteikt statūtu 6. punktu šādā jaunā redakcijā: 
“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 50 789  (piecdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi 

euro).” 

Izteikt statūtu 7. punktu šādā jaunā redakcijā: 

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 50 789 (piecdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņās) 

daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro)” 
 

 
 

 

 
Dalībnieka vārdā domes priekšsēdētāja                                                                Ligita Gintere 

 
Jaunpilī, 2018.gada _________________ 

  



 

Apstiprināti ar Jaunpils novada domes  

2018. gada 30. augusta lēmumu Nr.133 , 
protokols Nr.7 

 
 

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Jaunpils pils” 
(Komercreģistra Nr. 40003431326) 

 
Juridiskā adrese: "Pils", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

 

PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI 
 

Pamatkapitāla palielināšanas veids Dalībniekam izdarot iemaksas pamatkapitāla 

palielināšanai. 

Līdzšinējais pamatkapitāla lielums Eur 43 689 

Kapitāla daļu skaits pirms pamatkapitāla 

palielināšanas 

43 689 daļa 

Katras daļas nominālvērtība pirms 

pamatkapitāla palielināšanas 

Eur 1 

Apmērs, par kādu tiek palielināts 

pamatkapitāls 

Eur 7 100 

Palielinātā pamatkapitāla lielums Eur 50 789 

Kapitāla daļas nominālvērtība pēc 

pamatkapitāla palielināšanas 

Eur 1 

daļas uzcenojums netiek noteikts 

Kapitāla daļu skaits pēc pamatkapitāla 

palielināšanas 

50 789 daļas 

Kapitāla daļu apmaksas (ieguldīšanas) 

termiņš 

Kapitāla daļas apmaksājamas līdz 15.09.2018 

Kapitāla daļu sadalījums Dalībniekam pieder 100 % PSIA „Jaunpils pils” 

kapitāla daļas 

Termiņš, no kura jaunās daļas dod 

tiesības uz dividendi 

2018. gada 15. septembris 

 

 
PSIA „Jaunpils pils ”valdes locekle       Kristīne Liepiņa 
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Nr. 134 

Protokola Nr.7, 21.p. 

 
Par grozījumiem Nr.10/2018 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. 10/2018 “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. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2018 

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada Domes 

2018.gada 30.augustā 
sēdes Nr.7 lēmumu Nr.134 

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

2018.GADAM”” 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2018.gada 30.augustā 

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  

395828 

Kredīts Sporta laukumam 

299299 , Pasta dīķim 89436, 

Dzirnavu projektam 7093 

F40222210 
Saņemtie mainīgas likmes vidēja 

termiņa aizņēmumi pārējās valūtās 
0101 EUR 5462 Kredīts podiņkrāsnij 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim 
0101 EUR 1307 Lielapsauju 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 5373 

Projektam  Proti un Dari! – 

828, LAD finansējums   

Meliorācijas sist.pārbūvei  - 

2715, Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai  – 1830 

13.1.0.0. 
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas 
0101 EUR 10340 

NĪ Medulāji - 8140 

NĪ “Rosmes 4” - 2200 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 0101 EUR 142 Iekasētās soda naudas 

21.4.9.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu 

ieņēmumi 
0101 EUR 4628 Par Ābeļdārza detalplānojumu 

 

      2. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

5218 Celtnes un būves 0101 EUR 920 
Bojātais elektrības skapis 

Viesatās 

 

     3. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība- Attīstības nodaļa   



 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0162 

EUR 

396197 

Kredīts Sporta laukumam 

299299 , Pasta dīķim 89436, 

Dzirnavu projektam 2000 , 

Kredīts podiņkrāsnij 5462 

2239 
Pārējie iestādes administratīvie 

izdevumi 
0162 EUR 1307 Lielapsauju projektam 

1150 

Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata 

0162 EUR 803 Dzirnavu projektam 

1210 
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
0162 EUR 193 Dzirnavu projektam 

2312 Inventārs 0162 EUR 2000 Dzirnavu projektam 

5239 
Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi 
0162 EUR 2097 Dzirnavu projektam 

2239 
Pārējie iestādes administratīvie 

izdevumi 
0162P EUR 828 Projektam  Proti un Dari! 

      

4. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

9999 Valsts kases aizdevumu atmaksa 0123 EUR 2715 
LAD finansējums Meliorācijas 

sist.pārbūvei 

 

 5. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
0302P EUR 1000 

Projektam Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

1119 
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba 

alga) 
0302P EUR 669 

Projektam Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

1210 
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
0302P EUR 161 

Projektam Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0301 EUR 5941 

Pirmsskolas bērnu grupas 

ēku paplašināšanas 

risinājums – 4000.00, 

Skolas sporta zāles grīda 

1941.00 

  
6.Palielināt izdevumus: 

 SIA Jaunpils    

F55010000 Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 0228 EUR 7100 
SIA Jaunpils pils kapitāla 

palielināšana 

 

  7. Veikt grozījumus: 

Palielināt naudas līdzekļu atlikumu uz 

31.12.2017. par 

EUR 1149 

 

Naudas līdzekļu atlikums pēc grozījumiem ir EUR 3124 
 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 

 
 


