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SĒDE SASAUKTA: 2018. gada  31.maijā plkst. 9.00 
SĒDI SĀK: 2018. gada  31.maijā plkst. 9.00 

SĒDI VADA: priekšsēdētāja Ligita Gintere 
Sēdē piedalās: 

Deputāti: Andris Fridrihsons, Velga Pavlovska, Dace Adiņa, Raivo Altenburgs, Raivis Pranis, Līga 
Bierande 

Darbinieki: izpilddirektors Pēteris Baranovskis, galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja Elīna Stūre, 

jurista palīgs Dzidra Krastiņa, Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Rasa, Nekustamo īpašumu nodaļas 
vadītāja Zinta Mielava, Juridisko pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, Sociālā dienesta vadītāja Inita 

Lapiņa, Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, Klientu apkalpošanas centra speciāliste Dina Didrihsone, 
SIA “Jaunpils pils” direktore Kristīne Liepiņa, Sporta nama direktors Ainārs Plezers, Viesatu pārvaldes 

vadītāja Vita Petrova 

Citi: NTZ žurnāliste Baiba Reinsone 
Nepiedalās: J.Krūmiņš /personīgu iemeslu dēļ/,  A.Rasa /pamatdarba dēļ/. 

Darba kārtība 
Izpilddirektora informācija 

1. Par Sporta nama tualešu remontdarbiem 
2. Par žoga uzstādīšanu ap Jaunpils stadionu 

3. Par jumta vēja kastes un lietus novadsistēmas atjaunošanu 

4. Par SIA “Jaunpils pils” tehniskā aprīkojuma atjaunošanu 
5. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2. redakcijas 

Stratēģiskās daļas saskaņošanu 
6. Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 2017./2018. 

mācību gadā 

7. Par pacēlāja personām ar kustību traucējumiem iegādi Sociālā dienesta vajadzībām 
8. Par grāmatas “Es esmu Latvija” atbalstīšanu 

9. Jaunpils zīmola izstrāde un jaunizveidotā zīmola iedzīvināšanas stratēģijas izveide 
10. Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam “Garāžas Gaitiņos” 

11. Par dzīvokļa Nr.4 daudzdzīvokļu mājā „Rosmes” atsavināšanu 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vagas” 
13. Par projektu “Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” 

14. Par finansējumu iekārtu atjaunošanai objektā Jaunpils dzirnavas 
15. Par nekustamā īpašuma „Medulāji ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā pirmās izsoles atzīšanu 

par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 
16. Par grozījumiem Nr.8/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības 

budžetu 2018. gadam” 

Papildus jautājumi 
17. Par Jaunpils novada  pašvaldības  SIA „Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanu un  statūtu 

grozījumiem 
18. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Sporta infrastruktūras pieejamības uzlabošana Jaunpils 

novadā” īstenošanai Jaunpils novadā 

19. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai 
īstenošanai Jaunpils novadā 

  



 

Izpilddirektora informācija 

Atskaite par padarītajiem darbiem maijā. 
Šajā atskaites periodā veiktie darbi 

1.Turpinās darbs teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošanai. Tiek žāvēti krasti un kausēts no ziemas 
palikušais ledus. 

2. Jaunpils vidusskolas stadionā notiek virsmas sagatavošanas darbi. 

3. Jaunpils dzirnavās ir ievilkta elektrība. Tūrisma sezonas atklāšanas pasākumā durvis apmeklētājiem 
vēra Jaunpils Dzirnavas. 

4. Jaunpils parkā atvestas aitas. Aitas ir labi apradušas ar cilvēkiem, ir draudzīgas. 
5. Uzsākti trimerēšanas darbi Jaunpils centrā. 

1. Par Sporta nama tualešu remontdarbiem 

Ziņo A.Plezers 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa,), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.86 “Par Sporta nama tualešu remontdarbiem” projektu. 

[..] 
2. Par žoga uzstādīšanu ap Jaunpils sporta laukumu 

Ziņo A.Plezers 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 

23.maijā. L.Gintere ierosina, jautājuma izskatīšanu pēc būtības atlikt. 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.87 “Par žoga uzstādīšanu ap Jaunpils sporta laukumu” projektu. 
[..] 

 
3. Par jumta vēja kastes  un lietus novadsistēmas atjaunošanu 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 
L.Gintere ierosina, ka jautājuma izskatīšanu pēc būtības atlikt uz nākamo domes sēdi, kad tiks precizētas 
izmaksas. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 88 “Par jumta vēja kastes un lietus novadsistēmas atjaunošanu” projektu. 

[..] 
4. Par SIA “Jaunpils pils” tehniskā aprīkojuma atjaunošanu 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 89 “Par papildus finansējumu SIA “Jaunpils pils”” projektu. 
[..] 

5. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 
2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu 

Ziņo I.Lapiņa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr. 90 “ Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-
2020.gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu”  projektu. 

[..] 
6. Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 

2017./2018.mācību gadā 

Ziņo I.Lapiņa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.91 “Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un skolotāju apbalvošanu par 

sasniegumiem 2017./2018.mācību gadā” projektu. 



 

[..] 
7. Par pacēlāja personām ar kustību traucējumiem iegādi Sociālā dienesta vajadzībām 

Ziņo I.Lapiņa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.92 “Par pacēlāja personām ar kustību traucējumiem iegādi Sociālā dienesta 

vajadzībām” projektu. 
[..] 

8. Par grāmatas “Es esmu Latvija” atbalstīšanu 

Ziņo B.Rasa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.93 “Par grāmatas “Es esmu Latvija” atbalstīšanu” projektu. 

[..] 
 

9. Jaunpils zīmola izstrāde un jaunizveidotā zīmola iedzīvināšanas stratēģijas izveide 

Ziņo B.Rasa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.94 “Jaunpils zīmola izstrāde un jaunizveidotā zīmola iedzīvināšanas 

stratēģijas izveide” projektu. 

[..] 
10. Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam “Garāžas Gaitiņos” 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.95 “Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam “Garāžas Gaitiņos” 
projektu. 

[..] 
11. Par dzīvokļa Nr.4 daudzdzīvokļu mājā „Rosmes” atsavināšanu 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.96 “Par dzīvokļa Nr.4 daudzdzīvokļu mājā “Rosmes” atsavināšanu”. 
[..] 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vagas” 

Ziņo Z.Mielava 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.97 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Vagas”” projektu. 

[..] 
13. Par projektu “Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.98 “Par projektu “Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” projektu. 
[..] 

14. Par finansējumu iekārtu atjaunošanai objektā Jaunpils dzirnavas 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 



 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.99 “Par finansējumu iekārtu atjaunošanai objektā Jaunpils dzirnavas” projektu. 

[..] 
15. Par nekustamā īpašuma „Medulāji ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.100 “Par nekustamā īpašuma “Medulāji”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” projektu. 

[..] 
 

16. Par grozījumiem Nr.8/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2018. gadam” 

Ziņo E.Stūre 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.maijā. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.101 “Par grozījumiem Nr.8/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” projektu. 
[..] 

 
17. 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, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.102 “Par Jaunpils novada pašvaldības SIA “Jaunpils pils” pamatkapitāla 
palielināšanu un statūtu grozījumiem” projektu. 

[..] 

18. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Sporta infrastruktūras pieejamības 
uzlabošana Jaunpils novadā” īstenošanai Jaunpils novadā 

Ziņo V.Zīverte 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

L.Bierande, D.Adiņa), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.103 “Par kredīta ņemšanu Valts kasē projekta “Sporta infrastruktūras 

pieejamības uzlabošana Jaunpils novadā” īstenošanai Jaunpils novadā” projektu. 
[..] 

19. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana 
tūrisma attīstībai īstenošanai Jaunpils novadā 

Ziņo V.Zīverte 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (L.Gintere, R.Altenburgs, R.Pranis, V.Pavlovska, A.Fridrihsons, 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.104 “Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Industriālā mantojuma 
atdzīvināšana tūrisma attīstībai un īstenošanai Jaunpils novadā” projektu. 

[..] 
 

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

Sēdi beidz 10.30. 

 

Sēdi vadīja     L.Gintere 

Sēdi protokolēja    D.Ellere 

 



 

 

  
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 31.maijā 

Nr.86 

Protokola Nr.5, 1.p. 

 
Par Sporta nama tualešu remontdarbiem 

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

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

Veicot Jaunpils Sporta nama apsekošanu, tika konstatēts, ka Sporta nama ģērbtuvju tualetēm 

nepieciešami remontdarbi. Ir sastādīta Sporta nama ģērbtuvju tualešu remontdarbu kontroltāme.  

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

3.apakšpunktu, Dome NOLEMJ: 

1.Veikt remontdarbus Jaunpils Sporta nama ģērbtuvju tualetēs; 

2.Nepieciešamo finansējumu EUR 5690 (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit euro)  segt no budžeta 

līdzekļu atlikuma; 

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

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”; 

4.Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors P.Baranovskis. 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere  



 

 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2018.gada 31.maijā 

Nr.87 

Protokola Nr.5, 2.p. 

 

 
Par žoga uzstādīšanu ap Jaunpils sporta laukumu  

 

Jaunpils sporta laukums, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā ir Jaunpils novada domei piederošs 

sporta laukums, kurā notiek sporta pasākumi. 

Jaunpils sporta laukums no ielas puses jau ir iežogots, taču, lai pilnībā sporta laukumu iežogotu, vēl 

nepieciešami ir 430 metri žoga, kontroltāme sastādīta EUR 7282.39 t.sk.PVN apmērā. Šogad plānots žogu 

uzstādīt 165m garumā, kas izmaksā EUR 2840.15. 

Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.apakšpunktu, Dome NOLEMJ:  

Atlikt jautājuma izskatīšanu pēc būtības. 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
  



 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
   Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2018.gada 31.maijā 

Nr.88 

Protokola Nr.5, 3.p. 

Par jumta vēja kastes  un lietus novadsistēmas atjaunošanu 

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

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

novadsistēmas atjaunošanai. 

Par Jaunpils vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas ēkas vējkastes un lietus novadsistēmas 

atjaunošanu sagatavota lokālā tāme. 

Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.apakšpunktu, Dome NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu pēc būtības uz nākamo Domes sēdi jūnija mēnesī. 

 

Priekšsēdētāja   (personīgais paraksts)    L.Gintere 

 
NORAKSTS PAREIZS 

Jaunpils novada domes 
Sekretāre         D.Ellere 

01.06.2018  
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Par SIA “Jaunpils pils” tehniskā aprīkojuma atjaunošanu 

 
2018.gada 22.maijā Jaunpils novada dome saņēma iesniegumu  Nr.3-8/445 no SIA “Jaunpils pils” 

ar lūgumu piešķirt finansējumu tehniskā aprīkojuma atjaunošanai.  

1. Jaunpils pils kroga virtuvei nepieciešams finansējums pamatlīdzekļu iegādei: 

- Plīts 6 degļi ar elektrisko cepeškrāsni EUR 2238.50; 

- Plīts 6 degļi  EUR 1597,20; 

- Plauktu sastatnes EUR 1042 ; 

- - Elektriskā rīve EUR 1400; 

- Virtuves telpu ventilācijas sistēmas atjaunošanai EUR 5557.00. 

2. Papildus finansējums nepieciešams: 

- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas II kārtas ierīkošanai EUR 10207,49 

apmērā; 

- Apkures sistēmas avārijas remontam EUR 5133.76 apmērā. 

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”  iegādāties plīti (6 degļiem ar cepeškrāsni), plīts 6 degļus, plauktu sastatnes, 

elektrisko rīvi, ierīkot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas II kārtu, virtuves telpu 

ventilācijas sistēmas atjaunošanai, apkures sistēmas avārijas remontam; 

2. Piešķirt PSIA “Jaunpils pils” minētā uzdevuma veikšanai finansējumu EUR 27175,95 apmērā, palielinot 

PSIA “Jaunpils pils” pamatkapitālu par EUR 21619. 

3. par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors Pēteris Baranovskis. 

Priekšsēdētāja   (personīgais paraksts)    L.Gintere 

 
NORAKSTS PAREIZS 

Jaunpils novada domes 

Sekretāre         D.Ellere 
01.06.2018  
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Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas 

Stratēģiskās daļas saskaņošanu 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija 

noteikumu Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma 

"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu un 2016.gada 19.februārī noslēgto Rīgas 
plānošanas reģiona un Jaunpils novada pašvaldības sadarbības līgumu Nr.11.143/23, Nr.5-32.7/14 par ES 

struktūrfonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 

īstenošanu Jaunpils novada dome nolemj: 
1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas 

Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu 
sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības (pielikumā). 

2. Īstenot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas 

Stratēģiskajā daļā iekļautos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus. 
3. Sadarboties ar citām pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanu Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja V.Zīverte. 
 

 

Priekšsēdētāja   (personīgais paraksts)    L.Gintere 
 

NORAKSTS PAREIZS 
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Sekretāre         D.Ellere 
01.06.2018  
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Protokola Nr.5, 6.p. 

 

Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 
2017./2018.mācību gadā 

 

Saskaņā ar 27.03.2014. Nolikumu Nr.4 “Par balvu piešķiršanu Jaunpils vidusskolas pedagogiem un 
audzēkņiem”, NOLEMJ: 

1. Izmaksāt naudas balvas Jaunpils vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem par sasniegumiem 

2017./2018. mācību gadā; 
2. Naudas balvas kopsummā EUR 2890,00 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro) izmaksāt 

no Sociālā dienesta ieplānotajiem budžeta līdzekļiem: 
2.1. EUR 1530,00 ( viens tūkstotis pieci trīsdesmit euro), skolēniem mācību priekšmetu olimpiāžu, 

interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureātiem; 

2.2. EUR 650,00 (seši simti pieci simti euro)  skolotājiem, kuri sagatavojuši mācību priekšmetu 
olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureātus; 

2.3. EUR 710,00 (septiņi simti desmit euro) skolēniem, kuru mācību vidējais vērtējums ir virs 8.00 
ballēm. 

3. Naudas balvas pasniegt Domes priekšsēdētājas L.Ginteres pieņemšanas pasākumā Jaunpils pilī, 

30.05.2018. 
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa. 

 
Pielikumā: 

Pielikums Nr.1 uz 1 lp; 
Pielikums Nr.2 uz 5 lp; 

Pielikums Nr.3 uz 2 lp. 

Pielikums Nr.4 uz 2 lp. 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Par pacēlāja personām ar kustību traucējumiem iegādi Sociālā dienesta vajadzībām 

 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 6. un 7. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un  nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 
palīdzību, sociālo aprūpi, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 

personām. Apzinot Sociālā dienesta klientu vajadzības un veicot cenu aptauju, tiek konstatēts, ka 

prasībām atbilstošu piedāvājumu spēj nodrošināt SAS”AMEDIKA” Reģ.Nr. 302478913, par summu EUR 
2450,00 apmērā, tajā skaitā PVN. Ņemot vērā iepriekš minēto, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

 
1. Iegādāties Sociālā dienesta vajadzībām pacēlāju personām ar kustību traucējumiem ANTANO LG 2004.  

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa un izpilddirektors Pēteris 

Baranovskis. 
 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Par grāmatas “Es esmu Latvija” atbalstīšanu 

 

Grāmata "Es esmu Latvija" ir stāsts par mūsu zemi, tās tradīcijām un vērtībām. Tas ir stāsts par to, 

ka Latvijas novadi un pilsētas ir unikālas tikai ar sev raksturīgajām tradīcijām un vērtībām, uzņēmumiem 

un to piedāvātājiem produktiem, pasākumiem un kultūras dzīves notikumiem, kā arī ar savu sadzīvi un 

iedzīvotājiem. Tā kalpos kā reprezentatīvs materiāls Jaunpils novada viesiem, izziņas avots iedzīvotājiem, 

saturot informāciju par unikālajām novada īpašībām, novada domi, lielākajiem uzņēmumiem un īpašiem 

apskates objektiem un notikumiem, kurus iekļausim grāmatas saturā. 

Grāmata tiks izdota 2018. gadā pirms Latvijas simtgades, digitālā versija - eslatvija.lv būs pieejama 

mēnesi pirms grāmatas prezentācijas. 

Grāmatas drukātā versija ir aptuveni 300lpp.  

Sudraba plāns, kura izmaksas ir EUR 600.00. Šajā summā ietilpst: 

•Novada nosaukums  

•Novada logotips  

•Novada plašs apraksts 1800 zīmes  

•Domes kontaktinformācija un sociālo tīklu adreses  

•Informācija par apskates objektiem 900 zīmes (6 foto)  

•Profesionāļu uzņemti 1 video un 100 foto  

•Kultūras dzīves sadaļa 900 zīmes  

Pašvaldības īpašumā nonāk 6 grāmatas. 

Kā arī aicinām atbalstīt papildus 16 grāmatu iegādi novada domes reprezentācijas vajadzībām.  

Vienas grāmatas izmaksas ir EUR 25.00,izmaksas 16 grāmatām sastāda  EUR 400.00. Kopējās projekta 

izmaksas EUR 1000.00. 

Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un saskaņā ar  likumu “Par pašvaldībām” 15. panta piekto 

punktu, kurš nosaka  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību, NOLEMJ: 

1. Atbalstīt grāmatas “Es esmu Latvija” izdošanu; 

2. Nepieciešamo finansējumu EUR 1000 segt no segt no budžeta līdzekļu atlikuma; 

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

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”; 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja B.Rasa. 

 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere  
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Jaunpils zīmola izstrāde un jaunizveidotā zīmola iedzīvināšanas stratēģijas izveide 

 
Lai veicinātu vietas atpazīstamību, uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, iedzīvotāju 

lokālpatriotismu un piesaisti novadam, popularizētu kultūrvēsturisko mantojumu, izceļot Jaunpils unikālās 

tradīciju bagātības, kā arī, lai veiksmīgi  izstrādātu un ieviestu mērķtiecīgu un konsekventu komunikāciju 

ar vietējiem, iedzīvotājiem, apmeklētājiem un uzņēmējiem,  Pamatojoties uz Attīstības programmas Rīcību 
plāna 2012-2018 Uzdevums nr.4., veicamā darba etapi ir: 

1. Izpētē balstīts zīmola izveides organiskais potenciāls. 
Zīmolvedības mērķu definēšana, zīmola stratēģijas izstrādes pamatojums. 

Zīmolvedības terminoloģija un metodika. 

Pārskats par zīmola izveides un iedzīvināšanas etapiem. 
Izpēte, kas sniedz skaidru priekšstatu par ģeogrāfiskās vietas specifiku un definētu mērķauditoriju 

esošajām asociācijām  
Organiskajā potenciālā balstīti zīmola idejas attīstības virzieni. 

2. Zīmola identitātes radīšana. 

Zīmola ideja, vērtības un vīzija 
Devīze 

Zīmola vizuālie pamatelementi – logotips un logotipa versijas 
Krāsu sistēma 

Zīmola atribūti un paraugietvari 
3. Zīmola iedzīvināšana. 

Saskarsmes punktu analīze zīmola idejas iedzīvināšanas aspektā un priekšlikumu izstrāde 

Tēla veidošanas stratēģija un zīmola vizuālo elementu standarts rokasgrāmatas formātā. 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju, Jaunpils novada dome nolemj: 
1.  Izstrādāt Jaunpils  novada zīmolu 

2. Nepieciešamo finansējumu EUR 9999.00 bez PVN segt no Sabiedrisko attiecību un tūrisma 

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

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”; 
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja B.Rasa. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Protokola Nr.5, 10.p. 

 
Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam “Garāžas Gaitiņos” 

 
Jaunpils novada dome 2018.gada 8.maijā saņēma Māra Šaripo iesniegumu, reģistrācijas Nr.3-

7/398, kurā lūdz nomainīt adresi un nosaukumu nekustamajam īpašumam „Garāžas Gaitiņos”, Saulē, 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā uz „Amatnieki”. īpašuma kadastra numurs 90565040006, īpašums 

reģistrēts zemesgrāmatā uz Māra Šaripo vārda kā ēku/būvju īpašums.  

      Izvērtējot informāciju, Dome konstatēja, ka uz zemes vienības daļas “Dzirksteles meh. 
darbnīcas” zemes, kadastra apzīmējums 90560040029, platība 0,63 ha, atrodas ēka, kurā kādreiz bijušas 

garāžas, tagad atrodas kokdarbnīca un ir uzcelta jauna dzīvojamā māja. Zeme ir pašvaldības valdījums, 
Māris Saripo ir zemes 0,63 ha nomnieks, ir izveidots ēku/būvju īpašums ar kadastra apzīmējumu 

90565040006. 

1. Saskaņā ar minēto iesniegumu, 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 

Jaunpils novada dome nolemj : 
 3.1 Nomainīt ēku/būvju īpašumam ar īpašuma kadastra Nr. 90565040006 ēkām (esošajai 

kokdarbnīcai un no jauna uzceltajai dzīvojamai mājai)nosaukumu un adresi no „Garāžas Gaitiņos” Saule, 
Jaunpils pag. Jaunpils nov.,LV-3145 uz nosaukumu un adresi „Saules Amatnieki”, Jaunpils pag., Jaunpils 

nov., LV-3145. 
3.2  Iekļaut adresi „Saules Amatnieki”, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145, adrešu reģistrā. 

3.3  Izslēgt adresi „Garāžas Gaitiņos”, Saule, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145, no adrešu 

reģistra. 
 

   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, 
Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par dzīvokļa Nr.4 daudzdzīvokļu mājā „Rosmes” atsavināšanu 

 
Jaunpils novada Dome 2018.gada 23.aprīlī saņēma Harija Jauča iesniegumu (reģ. Nr.3-7/371)  ar 

lūgumu pārdot dzīvokli Nr.4., daudzdzīvokļu mājā „Rosmes”, īpašuma kadastra numurs 90569000442. 

Mājā „Rosmes” Jaunpilī, Jaunpils pagastā Jaunpils novadā atrodas 20 dzīvokļi, divi no tiem ir 

pašvaldības īpašums, pārējie privatizēti. Pašvaldības dzīvokļi atrodas Jaunpils novada Domes 
pamatlīdzekļu uzskaitē, tie ir reģistrēti zemesgrāmatā. 

Harijs Jaucis ir dzīvokļa Nr.4 īrnieks. 
 

Dzīvokļa „Rosmes” Nr.4 kadastrālā vērtība (dzīvokļa, ēkas domājamās daļas un zemes domājamās 

daļas) uz 01.05.2018. ir EUR 982,00. 
SIA „Interbaltija” 07.05.2018. noteiktā tirgus vērtība ir EUR 2100,00. 

 
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 4.panta otrās daļas 

1.apakšpunktu, 13.panta pirmo daļu, 7.panta 2. daļu, 19.panta 1.daļu, nolemj : 

1. Pārdot Harijam Jaucim dzīvokli Nr.4 mājā „Rosmes”, kadastra apzīmējums 90569000442. 
Uzdot Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai noteikt dzīvokļa Nr.4 pārdošanas cenu, kā maksāšanas 

līdzekli nosakot euro. 
2. Nosūtīt Harijam Jaucim privatizācijas piedāvājumu un pirkuma līguma projektu. 

3. Noteikt, ka pirkuma līgums par lēmuma 1.punktā minētā objekta pārdošanu noslēdzams 
pēc pirkuma summas pilnā mērā ieskaitīšanas Jaunpils novada Domes bankas kontā. 

 

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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Nr.97 

Protokola Nr.5, 12.p. 

 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vagas” 

2018.gada 22.februārī Jaunpils novada Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.30 „Par zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vagas” zemes vienības sadalei”. 

Jaunpils novada dome 2018.gada 18.maijā saņēma SIA „Lipsbergs” iesniegumu, reģistrācijas nr.3-
8/434, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas 

mērķu noteikšanu. Iesniegumam pievienots zemes ierīcības projekta eksemplārs. Izskatot zemes ierīcības 

projektu, Dome konstatēja : 
 Zemes ierīcības projektu izgatavojusi sertificēta firma SIA „Lipsbergs”, reģ. Nr. reģ. Nr. 

4410304479, juridiskā adrese: Ābeļu iela 1-11, Ozolaine, Limbažu pag., Limbažu nov., LV-4001, sertifikāts 
BA-17 (Roberts Lipsbergs), derīgs līdz 28.09.2020., Zemes ierīcības projekts saskaņots Jaunpils novada 

būvvaldē 16.05.2018., izpildīti visi Jaunpils novada Domes apstiprinātie projektēšanas nosacījumi. 

4. Saskaņā ar minēto iesniegumu, LR MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288. „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 9.8 punktu, Kadastra likuma 19.un 20.pantu, Zemesgrāmatu likuma 

36.pantu, 30.01.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2014. 
gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Administratīvā procesa likuma 

55. panta 1.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, 
Dome nolemj : 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vagas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 90560020177, zemes vienības sadales projektu. 

 Zemes gabals 28,9 ha tiek sadalīts divos zemes gabalos.  
   1.1 Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 20,1ha platībā piešķirt nosaukumu „Lielvagas”, piešķirt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 

0101, zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 90560020218 un jaunu īpašuma kadastra 
numuru, NĪVKRIS reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu, kura sastāvā ir viena zemes vienība (Nr.2.) Uz zemes 

vienības neatrodas ēkas.    
   1.2 Atlikušajam zemes gabalam Nr.1 8,8 ha platībā ( kad. apz. 90560020217) saglabāt esošo 

īpašuma nosaukumu „Vagas”, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Uz zemes vienības atrodas ēkas un būves. Pēc 
sadalīšanas īpašums „Vagas” sastāvēs no vienas apbūvētas zemes vienības Nr.1. 8,8 ha platībā. Zemes 

vienība ar zemes kadastra apzīmējumu 90560020035 7,1 ha platībā tika atdalīta ar Jaunpils novada 
domes 22.02.2018.lēmumu Nr 31.  

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

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

precizētas. 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Nr.98 

Protokola Nr.5, 13.p. 

 
Par projektu “Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” 

 
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. 

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. apakšpunktuapakšpunkts, kas nosaka 

nepieciešamību kopā ar projekta iesniegumu iesniegt  vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos 

projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, norādot finansēšanas avotus:  

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 1 322 156,26 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 366 600.70. Projekta finansēšanai tiks ņemts aizdevums Valsts Kasē EUR 1 292 095.00  

2018.gadā, atmaksāt aizdevumu paredzēts sākt 2020.gadā. 

3.  Lēmuma izpildes termiņš 01.12.2018. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja V.Zīverte 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Nr.99 

Protokola Nr.5, 14.p. 

 

Par finansējumu iekārtu atjaunošanai objektā Jaunpils dzirnavas 

 

Jaunpils novada dome veic atjaunošanas darbus Jaunpils kultūrvēsturiskā centra objektā Jaunpils 
dzirnavas. Tas notiek saskaņā ar Jaunpils novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam Investīciju 

plāna projektu – Jaunpils kultūrvēsturiskā centra atjaunošana, tūrisma potenciāla un ekonomiskās 
izaugsmes paaugstināšanai Latvijas - Igaunijas pārrobežu projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana 

tūrisma attīstībai”  ietvaros.  

Projekta ietvaros jau notikusi vai notiek -starpstāvu pārsedzes atjaunošana, dzirnavu iekārtu 
atjaunošana, interaktīvā stenda izgatavošana, aprīkojuma iegāde ekskursiju grupu uzņemšanai atbilstoši 

projekta noteikumiem. Pamatojoties uz projekta noteikumiem, kuri paredz ļoti ierobežotus ieguldījumus 
infrastruktūras sakārtošanā, 

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

- Atjaunot iekārtas Jaunpils dzirnavu telpās; 

- lēmuma izpildes nodrošinājumu paredzēt no budžeta atlikuma līdzekļiem EUR 3150.00;  

- lēmuma  izpildes termiņš- 29.06.2018;  

- par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte. 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Par nekustamā īpašuma „Medulāji ”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā pirmās izsoles 
atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu 

 
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. Dzīvokļiem Nr. 1, Nr.2 un Nr. 6 ir īrnieki ar spēkā esošiem 
īres līgumiem. 

Nekustamā īpašuma „Medulāji”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā nosacītā cena noteikta EUR 9 

550,00 (Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 16.04.2018. sēdes Nr. 2 lēmums).  
Nekustamā īpašuma „Medulāji” izsoles noteikumi apstiprināti ar 16.04.2018. Izsoles komisijas 

sēdes Nr. 5 lēmumu.  
Noteiktajā termiņā neviens izsoles dalībnieks nebija pieteicies. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja 

nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar 
augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles 

sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta pirmās daļas 1.punktu un 
nekustamā īpašuma „Medulāji”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā Izsoles noteikumu 7. punkta 7.1.3. 

apakšpunktu,NOLEMJ:  

 

1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Medulāji”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, pirmo izsoli. 

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Medulāji”, Jaunpils 

pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 90560080049, pazeminot izsoles sākumcenu par 20 (divdesmit) 

procentiem. 

3. Uzdot Izsoles komisijai organizēt otro izsoli. 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Par grozījumiem Nr.8/2018 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. 8/2018 “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. 
Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada domes mājas lapā. 

4. 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.8/2018 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 
2018.gada 31.maijā 

sēdes Nr.5 lēmumu Nr.101 

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

BUDŽETU 2018.GADAM”” 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018.gada  

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

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

izdarīt šādus grozījumus: 

Pamatbudžets 
1. Palielināt ieņēmumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

F40322210 
Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa 

aizņēmumi 
0101 

EUR 

25993 
Kredīts Sporta laukumam  

F40222210 
Saņemtie mainīgas likmes vidēja 

termiņa aizņēmumi pārējās valūtās 
0101 EUR 5782 Kredīts podiņkrāsnij 

17.2.0.0. 

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm 

0101 EUR 850 

Finansējums Dzirnavām 

(Kurzemes plānošanas 

reģions) 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim 
0101 EUR 1999 

Projektam Jaunatnes politikas 

attīstība Jaunpils novadā 

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 

11628 

Projektiem -Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai  – 2622, 

Vesels Jaunpils novadā – 

2221, Erasmus + (skola) - 

6785 

 

 

     2. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība- Attīstības nodaļa   

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0162 

EUR 

35775 

Sporta laukumam - 25993, 

podiņkrāsnij - 5782, 

Dzirnavām – 850, 

Dzirnavu iekārtām -3150 

3263 
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

biedrībām un nodibinājumiem 
0162 EUR 7500 

Jaunpils evanģēliski luteriskā 

draudzei pēc lēmuma Nr. 91, 

31.08.2017. 

2235 Izdevumi par saņemtajiem apmācību 0162 EUR 2221 Projektam Vesels Jaunpils 



 

pakalpojumiem novadā 

   

 
3. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība- Sabiedrisko attiecību nodaļa 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
0165 EUR 800 

Projektam Jaunatnes 

politikas attīstība Jaunpils 

novadā 

2322 Degviela 0165 EUR 245 

Projektam Jaunatnes 

politikas attīstība Jaunpils 

novadā 

2264 
Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un 

noma 
0165 EUR 60 

Projektam Jaunatnes 

politikas attīstība Jaunpils 

novadā 

2311 Biroja preces 0165 EUR 164 

Projektam Jaunatnes 

politikas attīstība Jaunpils 

novadā 

2314 

Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības 

nodrošināšanai 

0165 EUR 1000 
Grāmatai es esmu Latvija-

1000 

2239 

Pārējie iestādes administratīvie 

izdevumi 0165 EUR 380 

Projektam Jaunatnes 

politikas attīstība Jaunpils 

novadā – 380, 

2363 

Ēdināšanas izdevumi 

0165 EUR 350 

Projektam Jaunatnes 

politikas attīstība Jaunpils 

novadā 

 
4. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
0302P EUR 2000 

Projektam Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

1119 
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba 

alga) 
0302P EUR 501 

Projektam Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

1210 
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
0302P EUR 121 

Projektam Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
0301P EUR 6000 Erasmus+ projektam 

2239 
Pārējie iestādes administratīvie 

izdevumi 
0301P EUR 393 Erasmus+ projektam 

2314 

Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības 

nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību 

īstenošanai 

0301P EUR 392 Erasmus+ projektam 

 

 
 

 
 

 

 



 

5. Palielināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi   

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0104 EUR 5690 

Sporta nama ģērbtuvju 

tualešu pārbūvei 

 
 

6. Palielināt izdevumus: 

10.000 Sociālā aizsardzība   

5239 
Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi 
0113 EUR 2450 

Par pacēlāju personām ar 

kustības traucējumiem 

 
7. Palielināt izdevumus: 

 SIA Jaunpils    

F55010000 Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 0228 
EUR 

27176 

SIA Jaunpils pils kapitāla 

palielināšana  

 

   8. Veikt grozījumus: 

Samazināt naudas līdzekļu atlikumu 

uz 31.12.2017. par 

EUR 46966 

 
Naudas līdzekļu atlikums pēc grozījumiem ir EUR 11701 

 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Nr.102 

Protokola Nr.5, 17.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 pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Jaunpils pils” iesniegumu, Dome NOLEMJ: 
1. Palielināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunpils pils” (reģistrācijas 

numurs  40003431326) pamatkapitālu par EUR 27176 (divdesmit septiņi tūkstoši simt 

septiņdesmit seši 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   (personīgais paraksts)    L.Gintere 

 

NORAKSTS PAREIZS 
Jaunpils novada domes 

Sekretāre         D.Ellere 
01.06.2018  



 

Apstiprināti ar Jaunpils novada domes  

2018. gada 31. maija lēmumu Nr.102 , 

protokols Nr.5 

 

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 43 689  (četrdesmit trīs tūkstoši seši simti 

astoņdesmit deviņi euro).” 

Izteikt statūtu 7. punktu šādā jaunā redakcijā: 

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 43 689 (četrdesmit trīs tūkstoši seši 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 31. maija lēmumu Nr.102 , 

protokols Nr.5 

 

 

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 16 513 

Kapitāla daļu skaits pirms 

pamatkapitāla palielināšanas 

16 513 daļa 

Katras daļas nominālvērtība pirms 

pamatkapitāla palielināšanas 

Eur 1 

Apmērs, par kādu tiek palielināts 

pamatkapitāls 

Eur 27 176 

Palielinātā pamatkapitāla lielums Eur 43 689 

Kapitāla daļas nominālvērtība pēc 

pamatkapitāla palielināšanas 

Eur 1 

daļas uzcenojums netiek noteikts 

Kapitāla daļu skaits pēc pamatkapitāla 

palielināšanas 

38 132 daļas 

Kapitāla daļu apmaksas (ieguldīšanas) 

termiņš 

Kapitāla daļas apmaksājamas līdz 

15.06.2018. 

Kapitāla daļu sadalījums Dalībniekam pieder 100 % PSIA „Jaupils 

pils” kapitāla daļas 

Termiņš, no kura jaunās daļas dod 

tiesības uz dividendi 

2018.gada 15.jūnijs 

 
 

PSIA „Jaunpils pils ”valdes locekle       Kristīne Liepiņa 
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Nr.103 

Protokola Nr.5, 18.p. 

 

Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Sporta infrastruktūras pieejamības uzlabošana 
Jaunpils novadā” īstenošanai Jaunpils novadā 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 

var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem 
Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek saņemti 

pašvaldības aizņēmumi. 
Jaunpils novada dome, iesaistoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (turpmāk – 

ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību 

īstenošana  saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īsteno projektu “Sporta 
infrastruktūras pieejamības uzlabošana Jaunpils novadā”, kur projekta apstiprinātā kopējā 

summa ir 5276.54 EUR (ar PVN), projekta attiecināmās izmaksas EUR 5076.54 (ar PVN) no kā 90% (EUR 
4568.89) sedz ELFLA, 10% (EUR 507.65) – pašvaldība, kā arī pašvaldība sedz projekta neattiecināmās 

izmaksas – EUR 200.00  
Ņemot vērā projekta administrēšanas nosacījumus, ka projekta īstenošanu priekšfinansē projekta 

dalībnieks, finanses saņem pēc atskaišu apstiprināšanas un projekta īstenošanas. Jaunpils novada dome ir 

saņēmusi avansa maksājumu  20% no ELFLA publiskā finansējuma  EUR 913.78 
Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā 
Jaunpils novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības ELFLA projekta īstenošanai 

nepieciešamo  4362.76 EUR  (četri tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro 76 centi) apmērā uz 5 

(pieciem) gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi projekta apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana  saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īsteno projektu “Sporta 

infrastruktūras pieejamības uzlabošana Jaunpils novadā” realizācijai. 
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada domes budžetu. 
4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2020.gada janvāri. 

5. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25. marta 

noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai 
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

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

 

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 31.maijā 

Nr.104 

Protokola Nr.5, 19.p. 

 
Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma 

attīstībai īstenošanai Jaunpils novadā 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 

var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem 
Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek saņemti 

pašvaldības aizņēmumi. 

Jaunpils novada dome, iesaistoties kā partneris projektā “Industriālā mantojuma atdzīvināšana 
tūrisma attīstība” Interreg Latvijas -Igaunijas programmā ar aktivitātēm Dzirnavu iekārtu atjaunošanā 

un iekļaušanā tūrisma piedāvājuma paplašināšanā ir guvusi finansiālu atbalstu EUR 30 000, no kā 85% 
sedz ERAF, 5% - Latvijas valsts un 10% - pašvaldība, projekta kopējās izmaksas EUR 31596.00. saņemts 

kredīts vienas daļas projekta aktivitāšu īstenošanai 2017.gadā – EUR 18596.00.  

Projekta administrēšanas nosacījumi paredz, ka projekta īstenošanu priekšfinansē projekta dalībnieks,  un 
publisko finansējumu saņem pēc atskaišu apstiprināšanas.  Ir veiktas cenu aptaujas par projekta ietvaros 

veicamo pasākumu izmaksām par kopējo summu EUR 13 000.  
Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā 

Jaunpils novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības ERAF projekta īstenošanai 
nepieciešamo  EUR 13 000,00 (trīspadsmit tūkstoši eiro 00 centi) apmērā uz 10 (desmit) gadiem no 

Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma 
attīstībai” realizācijai. 

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 
3. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpils novada domes budžetu. 

4. izņēmumu sākt atmaksāt ar 2020.gada janvāri. 

5. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25. marta 
noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 
6. Par lēmuma izpildi atbildīgi galvenās grāmatvedes pienākumu izpildītāja E.Stūre un izpilddirektors 

P.Baranovskis. 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
 
 


