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Izpilddirektora informācija 

Ziņo P.Baranovskis 
Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm decembrī. 
Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 

1. Turpinās grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā, jo laika apstākļi ir atbilstoši darbu turpināšanai.. 

Ceļi Sparvas- Kaulaiņi un Lemeši - Leveste jau ir tehnoloģiskajā pārtraukumā, bet Būru, Pavāri-

Pīlādži un Ķimsīši -Veclauki vēl  notiek pārbūve.   

2. Turpinās darbs pie struktūrvienību budžeta tāmju sagatavošana. Grāmatvedība turpina darbu 

2018.gada budžeta noslēgumam.  

3. 7.decembrī notika svinīgs pasākums par godu policijas 100. gada dienai. Pasākumā tika godināti 

un sveikti Jaunpils pašvaldības policisti un pašvaldības policijas palīgi. Decembrī  darbu  uzsācis 

Pašvaldības policijas inspektors Dzintars Skudra. 

4. Noslēdzies Jaunpils novada domes projektu konkurss “Darām paši”.  AR interesantu pasākumu, 

kurā notika atskaišu prezentācijas tika izvēlēts projekts, kurš pārstāvēs mūs valsts mērogā.  Kā šī 

gada vērtīgākais projekts tika izvēlēts biedrības «Radīts Jaunpils novadā» projekts “Bebru ielas 

sabiedriskās pirts labiekārtošana”. Ceļazīmi saņēma projekta vadītāja Silva Zāgmane. 

5. Notikušas pirmās plānošanas sapulces par godu Jaunpils novada desmitgades svētku rīkošanai. 

6. Notiek pretendentu izvērtēšana iepirkumam “Dzīvojamās ēkas vienkāršota pārplānošana par 

sociālo māju”.  

7. Kā katru gadu gaidot Ziemassvētkus notiek dažādi koncerti un pasākumi gan bērniem, gan 

pieaugušajiem. 

8. Jaunpils pilī notika arhitektoniski tehniskā izpēte. 

9. Labiekārtošana decembra sākumā steidza savākt pēdējās lapas un gatavojas sākt koku zāģēšanu. 

 
1. Par pabalsta piešķiršanu Nansijai Liepiņai 

Ziņo D.Adiņa 

 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 
13.decembrī. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.164 “Par pabalsta piešķiršanu Nansijai Liepiņai” projektu.  

[..] 

 
2. Par Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2025. apstiprināšanu 

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

13.decembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.165 “Par Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2025.apstiprināšanu” 

projektu. 

[..] 

3. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā ” 
īstenošanai Jaunpils novadā 

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

13.decembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.166 “Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Grants ceļu pārbūve Jaunpils 
novadā” īstenošanai Jaunpils novadā” projektu. 

[..]  

4. Par apmežošanu un zemes lietošanas mērķa nomaiņu zemes vienībai “Veckuipji” 

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

13.decembrī. 



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

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.167 “Par apmežošanu un zemes lietošanas mērķa nomaiņu zemes vienībai 

“Veckuipji”” projektu. 
[..] 

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Mežābeles” zemes vienības  
sadalei 

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

13.decembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.168 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Mežābeles” 
zemes vienības sadalei” projektu. 

[..] 
6. Par Jaunpils novada domes noteikumu Nr.9/2018 „Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo 

par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu 
konfliktā Jaunpils novada domē” apstiprināšanu 

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

13.decembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.169 “Par Jaunpils novada domes noteikumu Nr.9/2018 „Kārtība, kādā valsts 

amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu 

konfliktā Jaunpils novada domē” apstiprināšanu” projektu.  

[..] 

7. Par Jaunpils novada domes noteikumu Nr.10/2018    „Korupcijas novēršanas 
sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Jaunpils novada domē” apstiprināšanu  

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

13.decembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.170 “Par Jaunpils novada domes noteikumu Nr.10/2018    „Korupcijas 

novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Jaunpils novada domē” apstiprināšanu” 

projektu. 

[..] 

8. Par Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas izveidošanu un 
uzturēšanu 

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

13.decembrī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. 171 “Par Korupcijas un interešy konflikta riska novērošanas komisijas 

izveidošanu un uzturēšanu” projektu. 

[..] 

9. Par grozījumiem Nr.14/2018 “Grozījumi 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.9 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”” 

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

13.decembrī. Uz sēdi ierodas J.Krūmiņš. 
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.172 “Par grozījumiem Nr.14/2018 “Grozījumi 2014.gada 28.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”” projektu. 

[..] 



10.Par grozījumiem Nr.15/2018 “Grozījumi Jaunpils novada domes 2018. gada 23. janvāra 

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

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

13.decembrī.  
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.173 “Par grozījumiem Nr.15/2018 “Grozījumi Jaunpils novada domes 2018. 
gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 

[..] 
11. Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2019.gada 1.pusgadamĀS: 

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

13.decembrī.  
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.174 “Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2019.gada 1.pusgadam”  

projektu. 

[..] 
12. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

Ziņo A.Labsvārde       
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, A.Fridrihsons, R.Pranis, 

R.Altenburgs, A.Rasa, L.Bierande, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.175 “Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu” projektu.  

 
[..] 

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

 

Sēdi beidz 9.30. 
 

 
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 20.decembrī 
Nr. 164 

Protokola Nr.11, 1.p. 

 

 Par pabalsta piešķiršanu Nansijai Liepiņai 

 
Nansija Liepiņa ir Jaunpils novada iedzīvotāja, absolvējusi Jaunpils vidusskolas 9.klasi, mācības 

turpinot Murjāņu sporta ģimnāzijas filiālē Jūrmalā airēšanas nodaļā. Pašlaik mācās 12.klasē. 

Šī gada 21.oktobrī 4 Latvijas labākās junioru airētājas piedalījās vienā no pasaules slavenākajām 

airēšanas regatēm “Head of the Charles”, Bostonā (ASV). Regatē piedalījās 10 282 sportisti dažādās 
vecuma grupās. Meitenes-Anna  Rēzija Līne, Violeta Levinoka, Nansija Liepiņa, Laura Pohevica un Miya 

Kwan startēja laivu klasē- pārairu četrinieks ar stūrmani (4x+) un no 42 komandām izcīnīja 5.vietu. 
Jaunietes tika izvēlētas pārstāvēt Latviju, jo šajā vecuma posmā ir labākās Latvijā. 

2017.gadā Nansija Liepiņa izcīnīja 3.vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē startējot vieniniekā. 
2018.gadā Nansija Liepiņa saņēma šādus apbalvojumus:  

2018.gada Latvijas Republikas Pavasara kausā 2.vieta; 

Latvijas Republikas čempionāts junioriem četriniekā 1. vieta; 
Latvijas Republikas čempionāts junioriem vieniniekā 2.vieta; 

Latvijas Republikas čempionāts junioriem divniekā 1.vieta.  
Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”15.panta sesto punktu, 

nolemj: 

1.Piešķirt pabalstu Nansijai Liepiņai par sasniegumiem sportā EUR 100 apmērā no budžeta 
līdzekļiem; 

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

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2018. gada 20.decembrī 

Nr. 165 

Protokola Nr.11, 2.p. 
 

Par Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2025. apstiprināšanu 

 
Attīstības programma ir pamats Jaunpils  novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai 

plānošanai un visa veida investīciju piesaistei. 

Attīstības programmas izstrāde uzsākta un Attīstības programmas izstrādes Darba uzdevums 
apstiprināts, pamatojoties uz Jaunpils novada domes 2018.gada 31.oktobra sēdes lēmumu Nr.145 “Par 

Jaunpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.10., 

8.p) . 

2018.gada 27.septembrī tika pieņemts lēmums Nr.139 “Par Jaunpils novada attīstības programmas 
2019.-2025.gadam projekta redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Attīstības programmas 2019.-

2025.gadam publiskā apspriešana notika no 2018.gada 8.oktobra līdz 5.novembrim ar publiskās 

apspriešanas sanāksmi    25.oktobrī. 

2018.gada 9.novembrī saņemts Rīgas plānošanas reģiona pozitīvs atzinums par Jaunpils novada 

Attīstības programmas 2019.-2025.gadam redakciju. 

Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto metodiku „Metodiskie 

ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2014.gada 3.decembra redakcija). 

Pašreizējās situācijas raksturojumā pie katras jomas sniegts novērtējums gan no iedzīvotāju 

anketēšanas rezultātiem, gan no tematiskām darba grupām. 

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas 

sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 22.panta trešo 

daļu, 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 68.punktu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 

„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.2.apakšpunktu, Jaunpils novada Dome 
nolemj: 

 
1. Apstiprināt Jaunpils novada Attīstības programmu 2019.-2025.gadam. 

2. Lēmumu publicēt Jaunpils novada pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv un vietējā laikrakstā, 

kā arī ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS)  
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
  

http://www.jaunpils.lv/
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Protokola Nr.11, 3.p. 

 Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Grants ceļu pārbūve 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 pasākuma “Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektā “Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” un projekta 
apstiprinātā kopējā summa ir EUR 1 292 095,  projekta attiecināmās izmaksas EUR 955 555. 56, no tām 

90% (EUR 860 000.00) sedz ELFLA, 10% (EUR 95 555.56) un neattiecināmās izmaksas( EUR 373 489) - 

pašvaldība. Projekta realizācijas izmaksas: 
  

Būvniecība   1 050 334.51  
PVN   220 570.25  
Būvuzraudzība ar 

PVN   18 452.50  
Autoruzraudzība 

ar PVN   2737.02  
  KOPĀ 1 292 094.28  
Avanss no LAD   172 000  
  KREDĪTS 1 120 094.28  

 

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2019.gadā 

Jaunpils novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu  ELFLA projekta īstenošanai nepieciešamo 
EUR   1 120 094.28  apmērā uz 30 (trīsdesmit) gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu 

likmi projekta “Grants ceļu pārbūve 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 2021.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 
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Nr. 167 

Protokola Nr.11, 4.p. 

 

 Par apmežošanu un zemes lietošanas mērķa nomaiņu zemes vienībai “Veckuipji” 

Jaunpils novada dome 2018.gada 06.decembrī saņēma [..] iesniegumu, reģistrācijas Nr. 3-8/937, 
par apmežošanu un zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Veckuipji” Viesatu pagastā. 

Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar iezīmētām apmežošanas robežām, apmežojamās zemes 

platība 33,6 ha (visa nemeliorēta, daļēji ar krūmiem aizaugusi lauksaimniecībā izmantojamā zeme). 
Īpašumam nav piebraucamā ceļa, tādēļ ir apgrūtināta intensīva zemes izmantošana lauksaimniecībā. 

Iesniegumam pievienots VAS ZMNĪ dokuments par ieceres atbilstību, norādīts, ka zeme nav meliorēta, ka 
tehniskie noteikumi apmežošanai netiek izvirzīti. 

   Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, Dome konstatēja, ka zemes vienības kopējā 

platība ir 60,4 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 90900010001, zeme ir reģistrēta zemesgrāmatā, 
īpašnieks [..], zemes vienības daļa 22,2 ha platībā ir mežs, kurš reģistrēts NŪVKIS. Zemes vienībai kadastrā 

reģistrētā lauksaimniecības zeme 33,6 ha platībā jau šobrīd ir daļēji aizaugusi ar jaunu mežu un krūmiem, 
jo ilgstoši nav bijusi izmantota. Iecere apmežot visu zemi - atbilst 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”.  

Saskaņā ar 30.01.2013. Jaunpils novada Domes saistošiem noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 
326.4 un 327.3.1 punktu, atbilstoši LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
23.2.2 punktu „neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši 

Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi 

nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai 
(atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams”, Nolemj : 

1. Atļaut  [..] izstrādāt vienotu mežierīcības projektu, iekļaujot tajā īpašuma „Veckuipji” 
Viesatu pagastā visu lauksaimniecības zemi 33,6 ha, zemes kadastra apzīmējums 90900010001.  

2. Atļaut apmežot nekustamā īpašuma „Veckuipji” Viesatu pagastā Jaunpils novadā, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 90900010001, lauksaimniecības zemi visā tās 33,6 ha platībā. 
3. Pēc mežierīcības projekta reģistrēšanas mežniecībā nomainīt zemes lietošanas mērķi visai 

zemes vienībai 60,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 90900010001, no „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” NĪLM kods 0101, uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība”, NĪLM kods 0201. 
 

 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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Protokola Nr.11, 5.p. 

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

sadalei 

  Jaunpils novada dome 2018.gada 26.novembrī saņēma īpašnieces [..] iesniegumu reģistrācijas Nr. 3-
7/904, par zemes gabala sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai 

nekustamajam īpašumam „Mežābeles” zemes vienībai ar kadastra apzīmē jumu 90560060080, platība 6,5 

ha. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar iezīmētām sadales robežām, atdalāmā zemes gabala 
aptuvenā platība 2,4 ha (lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Uz atdalāmā zemes gabala neatrodas ēkas. 

 
   Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, Dome konstatēja, ka sadalāmā zemes vienība ar 

zemes kadastra apzīmējumu 90560060080 saskaņā ar 30.01.2013. Jaunpils novada Domes saistošiem 
noteikumiem nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.2 punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 

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

zemes ierīcības projekta zemes vienības sadalei izgatavošanas.  
Nolemj : 

1. Atļaut [..] izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mežābeles”, Jurģi, Jaunpils pag., 

Jaunpils nov., LV-3145, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 006 0080 un platību 6,5 ha 
sadalīšanai divos zemes gabalos pēc klāt pievienota plāna pielikuma. Atdalāmā zemes gabala platība 2,4 

ha.  
2. Zemes ierīcības projekta izstrādei noteikt šādus nosacījumus : 

- zemes ierīcības projektu izstrādāt sertificētai fiziskai vai juridiskai personai; 

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

          - zemes ierīcības projektā precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus; 
         - zemes ierīcības projektu saskaņot ar tām institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi; 

- projektu saskaņot Jaunpils novada būvvaldē.  
 

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

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  



 
 

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 20.decembrī 
Nr. 169 

Protokola Nr.11, 6.p. 

 
Par Jaunpils novada domes noteikumu Nr.9/2018 „Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo 

par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu 
konfliktā Jaunpils novada domē” apstiprināšanu 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, un izskatot sagatavoto 

Jaunpils novada domes noteikumu Nr.9/2018 „Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos 
interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jaunpils novada domē” 

projektu, nolemj: 
 

1. Apstiprināt Jaunpils novada domes noteikumus Nr.9/2018 „Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo par 
atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jaunpils novada 

domē” (skat. Pielikumā).  

2. Noteikt, ka Jaunpils novada domes noteikumi Nr.9/2018 „Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo par 
atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jaunpils novada 

domē” stājas spēkā ar 21.12.2018.  

 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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NOLIKUMS Nr.9/2018 

APSTIPRINĀTI  

ar Jaunpils novada domes  
21.12.2018. lēmumu Nr.169 

(protokols nr.11, 6.p) 

2018.gada 20.decembrī 
 

Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts 
amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jaunpils novada domē 

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

likuma „Par valsts konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.pantu  
un 17.10.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.630  

„Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām  

korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”  
 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai 

par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jaunpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) 

un tās iestādēs, ievērojot likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.  

2. Valsts amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, no brīža, kad 

tiek konstatēts fakts par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu 
konfliktā, tas ir, situācijā, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, 

jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu 
saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru 

personiskās vai mantiskās intereses, ziņo:  

 

2.1. par Domes priekšsēdētāja atrašanos interešu konfliktā – novada domei;  

2.2. par Domes deputātu un izpilddirektora atrašanos interešu konfliktā – domes 

 priekšsēdētājam;  

2.3. par Domes iestāžu vadītāju atrašanos interešu konfliktā – domes 

 izpilddirektoram;  

2.4. par Iestāžu darbinieku atrašanos interešu konfliktā - attiecīgās Iestādes 
 vadītājam.  

 

3. Noteikumu 2.punktā noteiktā informācija jāiesniedz rakstveidā, norādot:  
 

3.1. informācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, amatu;  

3.2. interešu konflikta situācijā nonākušās personas vārdu, uzvārdu, amatu;  

3.3. darbību, kuras veikšanā pati amatpersona, radinieks vai darījuma partneris ir 

 mantiski vai personiski ieinteresēts un kura ietilpst tās amata pienākumos;  

3.4. ieinteresētās personas vārdu, uzvārdu, radniecības pakāpi, amatu (juridiskai 

 personai nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi);  

3.5. komercsabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, kuru dalībnieks, 

 akcionārs, biedrs, pārraudzības, kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir šī valsts 

 amatpersona vai tās radinieks;  

3.6. individuālā komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, kas ir pati 

 valsts amatpersona vai tās radinieks, un kas saņem attiecīgās valsts vai 



 pašvaldības institūcijas pasūtījumu par iepirkumu valsts vai pašvaldības 

 vajadzībām, valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļus, valsts vai pašvaldības 

 garantētus kredītus, vai valsts vai pašvaldības privatizācijas fonda līdzekļus, 

 izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā;  

3.7. normatīvo aktu, kas nepieļauj minēto situāciju.  

 

4. Domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram un Iestāžu vadītājiem ir pienākums atbilstoši savai 
kompetencei nepieļaut, lai šajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta 

situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras.  

5. Novada dome, domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Iestāžu vadītāji, savas kompetences 
ietvaros, pēc šo noteikumu 2.punktā minētās informācijas saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā, uzdod ar rakstveida rīkojumu attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai 
valsts amatpersonai, ja valsts amatpersona, kurai konkrētā funkcija vai uzdevums atbilstoši tās amata 

pienākumiem būtu jāveic, ir interešu konflikta situācijā.  

6. Iestāžu vadītājiem un izpilddirektoram ir pienākums informēt domes priekšsēdētāju, savukārt 
domes priekšsēdētājam ir pienākums nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju 

par atklātajiem likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumiem, kurus 

izdarījušas attiecīgās Iestādes valsts amatpersonas.  
 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                    L.Gintere 
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Protokola Nr.11, 7.p. 

 
Par Jaunpils novada domes noteikumu Nr.10/2018    „Korupcijas novēršanas 

sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Jaunpils novada domē” apstiprināšanu  

Saskaņā ar MK 17.10.2017. noteikumiem Nr.630 „Noteikumi pa iekšējās kontroles sistēmas 
pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, un izskatot 

sagatavoto Jaunpils novada domes noteikumu Nr.10/2018 „Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas 
un kontroles veikšanas kārtība Jaunpils novada domē” projektu, nolemj: 

 
1. Apstiprināt Jaunpils novada domes noteikumus Nr.10/2018 „Korupcijas novēršanas sistēmas 

organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Jaunpils novada domē” (skat. Pielikumā).  

2. Noteikt, ka Jaunpils novada domes noteikumi Nr.10/2018 „Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas 
un kontroles veikšanas kārtība Jaunpils novada domē” stājas spēkā ar 21.12.2018.  

 
Priekšsēdētaja          L.Gintere
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APSTIPRINĀTI  
ar Jaunpils novada domes  

21.12.2018. lēmumu Nr.170 

(protokols Nr. 11, 7.p) 
2018.gada 20.decembrī 

 
NOTEIKUMI Nr.10/2018 

 

Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Jaunpils 
novada domē 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,  

73.panta pirmās daļas 4.punktu; Ministru  
kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu  

Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles  
sistēmas pamatprasībām korupcijas un  

interešu konflikta riska novēršanai publiskas  
personas institūcijā” 6.punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka korupcijas novēršanas sistēmas organizāciju, sistēmas pārvaldības pamatnosacījumus, 

darbības uzraudzības un kontroles procedūru veikšanas kārtību Jaunpils novada domē (turpmāk – Dome), 

tās izveidotās institūcijās un iestādēs (turpmāk – Iestādes).  

2. Noteikumos lietotie termini:  

2.1. atzinums – dokuments, ko izstrādā Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisija par veikto 

pārbaudi un kas satur konstatējumus, secinājumus un priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai 

korupcijas novēršanas jautājumos Iestādē;  

2.2. Iestādes – Domes izveidotas iestādes, aģentūras un Pašvaldības kapitālsabiedrības;  

2.3. korupcijas novēršana – darbības, kas vērstas uz koruptīvas rīcības iespēju sašaurināšanu, pilnveidojot 
Domes un Iestādes normatīvos aktus un procedūras, kas nodrošina atbilstošu uzraudzību un kontroli 

Iestāžu funkciju un uzdevumu izpildē, veicina Iestāžu darbinieku (tostarp valsts amatpersonu) godprātīgu 
attieksmi pret darba pienākumiem, tādējādi mazinot korupcijas risku līmeni vai arī izskaužot korupcijas 

rašanās iespējas nākotnē;  

2.4. korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no Iestādes darbiniekiem, kuram uzticēta vara vai atbildība 
noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu 

labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus, nodarot kaitējumu Iestādei, Domei;  
 

 

2.5. korupcijas riska zona – Iestāžu funkcijas un uzdevumi, kurus īstenojot, pastāv lielāka varbūtība, ka tiks 

veiktas koruptīvas darbības;  

2.6. korupcijas novēršanas sistēma – savstarpēji saistītu elementu, kuru uzdevums ir mazināt iespējamos 

korupcijas riskus Domē, kopums;  

2.7. pārbaude – Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas veikto darbību kopums, lai 
konstatētu korupcijas pazīmes, darbinieku pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu Iestādē, 

iespējamos trūkumus Iestādes pretkorupcijas pasākumu plānā un tā izpildē, sniegtu priekšlikumus 

konstatēto trūkumu novēršanai;  



2.8. pretkorupcijas pasākumi – pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst korupcijas iespējas Iestādē, 

Domē;  

2.9. Pretkorupcijas pasākumu plāns – plānošanas dokuments, kas nosaka darbības un attīstības virzienus 

korupcijas novēršanas jautājumos Domē;  

2.10. rezultatīvais rādītājs – rezultāta pazīme, kas nodrošina iespējami objektīvu mērījumu, kuru var izteikt 

kā skaitlisku vērtību vai arī kā vārdu savienojumu, kas norāda rezultatīvo rādītāju veidu (piemēram, izdots 

iekšējais tiesību akts, veikti grozījumi iekšējā tiesību aktā, apmācīti 20 darbinieki);  

2.11. Vadlīnijas – aktuālās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadlīnijas par iekšējās kontroles 

sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā.  
 

II. Korupcijas novēršanas sistēmas darba organizācija 

3. Korupcijas novēršanas sistēmas uzraudzību un tās pilnveidošanu Domē, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, veic Jaunpils novada domes priekšsēdētāja.  

4. Jaunpils novada domes priekšsēdētāja, veicot korupcijas novēršanas sistēmas uzraudzību Domē:  

4.1. apstiprina Domes kārtējā gada pretkorupcijas pasākumu plānu ; 

4.2. apstiprina kārtējā gada Iestāžu pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku;  

4.3. uzdod Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijai veikt pārbaudes Iestādēs.  
 

5. Korupcijas novēršanas sistēmas pārraudzību Domē veic Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas 

komisija (turpmāk – Komisija).  

6. Komisija, veicot korupcijas novēršanas sistēmas pārraudzību:  

6.1. organizē Domes Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādi;  

6.2. veic Domes un Iestāžu Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanu un to īstenošanas 

pārraudzību; 

6.3. koordinē un pilnveido Pašvaldības un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību korupcijas risku mazināšanai; 

6.4. veicina sabiedrības iesaistīšanos korupcijas un tās risku, interešu konflikta novēršanā; 
 

6.5. veic pārbaudes Iestādēs saskaņā ar Jaunpils novada domes priekšsēdētājas uzdevumu vai kārtējā gada 
apstiprināto Iestāžu Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku. Par veiktajām pārbaudēm 

sniedz atzinumus. 

8.6. izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus (sūdzības) par Iestāžu amatpersonu un darbinieku 
amata pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu, ja iesniegumā (sūdzībā) ir sniegta informācija un 

argumenti par iespējamu korupciju Iestādē.  

8.7. organizē Pretkorupcijas pasākumu plāna un tā izpildes publiskošanu Domes mājaslapā;  

8.8. organizē vai veic Iestādēs izglītojošus pasākumus korupcijas novēršanas jomā;  

8.9. sniedz Jaunpils novada domes priekšsēdētājai priekšlikumus Iestāžu darba uzlabošanai un konstatēto 

trūkumu novēršanai korupcijas novēršanas jomā.  
9. Iestāde korupcijas novēršanas sistēmas ietvaros:  

9.1. nodrošina Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi;  

9.2. atbilstoši Vadlīnijām veic Iestādes funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumu, 

identificē korupcijas riskam pakļautos amatus un nosaka pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai, 

izstrādā Iestādes pretkorupcijas pasākumu plānu un nodrošina tā izpildi;  
9.3. pēc Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas rakstveida pieprasījuma, saskaņā ar 

Jaunpils novada domes priekšsēdētājas uzdevumu vai Jaunpils novada domes priekšsēdētājas apstiprināto 
Iestāžu Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku, iesniedz Komisijai nepieciešamo 

dokumentu kopijas un paskaidrojumus pārbaudes veikšanai;  

9.4. organizē vai veic darbinieku apmācību atbilstoši nepieciešamajam zināšanu līmenim (darbinieks/valsts 

amatpersona) korupcijas novēršanas jomā;  

9.5. nodrošina Komisijas lēmuma izpildi;  



9.6. sniedz priekšlikumus Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijai Pretkorupcijas 

pasākumu plāna izstrādei.  
 

III. Iestādes pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde, izpildes rezultātu 
novērtēšana un aktualizēšana 

 

10. Iestāde izstrādā nākamā plānošanas perioda Iestādes pretkorupcijas pasākumu plānu, kuru apstiprina 
Iestādes vadītājs. Iestāde funkciju un uzdevumu iespējamam korupcijas risku novērtējumam, korupcijas 

riskam pakļauto amatu novērtējumam un pretkorupcijas pasākumu plānam (pretkorupcijas pasākumu plāna 

izpildei) nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.  

11. Iestāde pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādā saskaņā ar:  

11.1. Iestādes funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumu, kas veikts atbilstoši 

Vadlīnijās noteiktajām pamatprasībām;  

11.2. korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu, kas veikts atbilstoši Vadlīnijās noteiktajām 
pamatprasībām, un, ņemot vērā iepriekšējā plānošanas periodā veikto pretkorupcija pasākumu izpildes 

novērtējuma rezultātus.  

12. Iestāde līdz kārtējā gada 31.janvārim izstrādā pārskatu par iepriekšējā gada Iestādes pretkorupcijas 

pasākumu plāna izpildi. 

13. Pārbaudi par Iestādes pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi, saskaņā ar Jaunpils novada domes 
priekšsēdētājas kārtējā gada apstiprināto Iestādes pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas 

grafiku, veic Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisija. Par pārbaudē konstatēto, Komisija 

izstrādā atzinumu, kuram nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu. Komisija atzinumu iesniedz 
Domes priekšsēdētājai, bet tā kopiju, Iestādes, kurā veikta pārbaude, vadītājam.  

14. Domes priekšsēdētāja, Komisijas sniegto atzinumu par Iestādes pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 

un iespējamiem riskiem Iestādes darbībā, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.  

15. Iestādes pretkorupcijas pasākumu plānu aktualizē, ja:  

15.1. Iestādē veikta reorganizācija, precizēts darbības pilnvarojums; 

15.2. noticis korupcijas vai interešu konflikta notikums vai saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamiem 

pārkāpumiem Iestādē; 

15.3. identificēts jauns korupcijas risks; 

15.4. pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktais pretkorupcijas pasākums ir izpildīts; 

15.5. pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktais pretkorupcijas pasākums nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ 

un tā izpildei nepieciešams cits izpildes termiņš. 

 

IV. Iestāžu pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas 
grafika izstrāde un aktualizēšana 

 

16. Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisija līdz kārtējā gada 1.decembrim izstrādā 
nākamā gada Iestāžu pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanas grafiku un iesniedz 

apstiprināšanai Jaunpils novada domes priekšsēdētājai.  

17. Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisija 10 (desmit) dienu laikā pēc Iestāžu 

pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanas grafika apstiprināšanas nosūta to Iestādēm.  

18. Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisija, izstrādājot Iestāžu pretkorupcijas pasākumu 
plānu izpildes izvērtēšanas grafiku, pārbaudes veikšanas biežumu nosaka, ņemot vērā Iestāžu iespējamo 

korupcijas risku novērtējumu un resursus.  

19. Nepieciešamības gadījumā Iestāžu pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanas grafiku 
aktualizē.  

 

V. Pārbaudes veikšana un atzinuma izstrādāšana 
 



20. Pārbaude Iestādē tiek veikta saskaņā ar Jaunpils novada domes priekšsēdētājas uzdevumu vai saskaņā 

ar Jaunpils novada domes priekšsēdētājas apstiprināto kārtējā gada Jaunpils novada domes Iestāžu 
pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku.  

 
21. Pārbaudes veikšanai nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus Komisija pieprasa rakstiskā veidā, 

nosūtot pieprasījumu attiecīgajai iestādei, norādot dokumentu un paskaidrojumu iesniegšanas termiņus.  

22. Ja pārbaudes procesā atklājas apstākļi, kas tiešā vai netiešā veidā ir saistīti ar pārbaudes veicēju vai 
viņa radiniekiem un darījuma partneriem likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” izpratnē, vai citi apstākļi, kas var radīt pamatotas šaubas par Komisijas pārstāvja objektivitāti un 
ieinteresētību, Komisijas pārstāvis par tiem rakstiski informē Jaunpils novada domes priekšsēdētāju un 

nepiedalās pārbaudes veikšanā.  

23. Par pārbaudē konstatēto, Komisija izstrādā atzinumu, kurā iekļauj šādu informāciju:  

23.1. pārbaudes mērķis un uzdevums;  

23.2. pārbaudes apjoms;  

23.3. konstatējumi;  

23.4. secinājumi;  

23.5. priekšlikumi.  

24. Atzinumu izstrādā divos eksemplāros un tos paraksta Komisijas priekšsēdētājs.  

25. Pārbaudes, kura veikta saskaņā Jaunpils novada domes priekšsēdētājas uzdevumu, atzinuma vienu 

eksemplāru iesniedz Jaunpils  novada domes priekšsēdētājai, bet atzinuma kopiju Iestādes, kurā veikta 

pārbaude, vadītājam.  

36. Pārbaudes, kura veikta saskaņā ar Jaunpils novada domes priekšsēdētājas kārtējā gada apstiprināto 

pretkorupcijas pasākumu plānu un to izpildes izvērtēšanas grafiku, atzinuma vienu eksemplāru iesniedz 

Domes priekšsēdētājai un tā kopiju iesniedz Iestādes, kurā veikta pārbaude, vadītājam.  

37. Otrs atzinuma eksemplārs, kopā ar pārbaudes lietas materiāliem, glabājams Komisijas lietvedībā.  

VIII. Noslēguma jautājums 
 

38. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 22.decembrī.  
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    L. Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 20.decembrī 
Nr. 171 

Protokola Nr.11, 8.p. 

 
 Par Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas izveidošanu un uzturēšanu 

Saskaņā ar MK 17.10.2017. noteikumiem Nr.630 „Noteikumi pa iekšējās kontroles sistēmas 

pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, izskatot sagatavoto Jaunpils novada domes Korupcijas 

un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikuma projektu, nolemj: 

  
1. Apstiprināt Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikumu Nr.11/2018 (skat. 

pielikumā).  

2. Izveidot pastāvīgi darbojošos Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisiju šādā sastāvā:  
2.1. grāmatvede  Elīna Stūre; 

2.2. domes sekretāre Dita Ellere; 

2.3. projektu vadītāja Līga Veinberga. 
3 .Par Komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Elīnu Stūri. 

4. Noteikt, ka komisija savus darba pienākumus veic pašvaldības noteiktajā darba laikā bez atsevišķas 
atlīdzības.  

 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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NOLIKUMS Nr.11/2018 

APSTIPRINĀTI  

ar Jaunpils novada domes  
21.12.2018. lēmumu Nr.171  

(protokols Nr.11, 8.p)  

2018.gada 20.decembrī 

Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikums 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta  
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes  

iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisija (turpmāk - Komisija) ir Jaunpils novada domes 

(turpmāk - Dome) izveidota institūcija, kuras mērķis ir koordinēt, pilnveidot un uzraudzīt Domi un tai padoto 

iestāžu un institūciju darbību korupcijas un interešu konflikta novēršanā.  

2. Komisijas nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka Komisijas kompetenci, tiesības un darba organizāciju.  

3. Komisiju izveido, reorganizē un likvidē Dome.  

4. Komisija savā darbā ievēro spēkā esošus normatīvos aktus, Domes lēmumus, noteikumus un Nolikumu.  

 
II. Komisijas funkcijas un tiesības 

5. Komisijai ir šādas funkcijas:  
5.1. izstrādāt Jaunpils novada domes Pretkorupcijas pasākumu plānu un uzraudzīt tā 

 īstenošanu;  
5.2. izvērtēt un izstrādāt pasākumu plānus korupcijas risku mazināšanai Jaunpils 

 novada domes iestādēs un institūcijās, pārraudzīt to īstenošanu;  

5.3. koordinēt un pilnveidot Jaunpils novada domes un valsts institūciju sadarbību  
korupcijas risku mazināšanai;  

5.4. identificēt, analizēt un novērtēt korupcijas riskus un interešu konflikta situācijas;  
5.5. veicināt sabiedrības iesaistīšanos korupcijas un tās risku, interešu konflikta  

novēršanā;  

5.6. izvērtēt ziņojumus, kas sniegti par korupcijas risku vai interešu konfliktu, sniegt 
 atzinumu par to un, ja nepieciešams, ziņot atbildīgajām institūcijām tiesību aktos  

noteiktajā kārtībā un termiņos;  
5.7. reizi gadā atskaitīties Domei par padarīto. 

6. Komisijai ir tiesības:  

6.1. pieprasīt un saņemt no Domes un citām institūcijām Komisijas darbam 
 nepieciešamo informāciju, atzinumus un paskaidrojumus;  

6.2. uzaicināt piedalīties Komisijas sēdēs Domes, nevalstisko organizāciju un citu 
 institūciju pārstāvjus;  

6.3. izvērtēt informāciju par Domes iestādēs un institūcijās konstatētajiem korupcijas 
 gadījumiem un iespējamo interešu konfliktu;  

6.4. sniegt priekšlikumus par izmaiņām Domes Pretkorupcijas pasākumu plānā;  

6.5. sniegt priekšlikumus par izmaiņām iekšējos normatīvajos aktos un institūciju 
 darbību reglamentējošajos dokumentos korupcijas risku mazināšanai.  

 
III. Komisijas darba organizācija 



7. Komisijas sastāvu vismaz trīs locekļu sastāvā un Komisijas priekšsēdētāju apstiprina Dome.  

8. Komisijas sekretāru ar parasto balsu vairākumu ievēl Komisijas locekļi no sava vidus.  
9. Komisija darbojas patstāvīgi un ir neatkarīga savā darbā; 

10. Komisijas priekšsēdētājam ir šādi pienākumi:  
10.1. plānot, organizēt un vadīt Komisijas darbu;  

10.2. sadalīt Komisijas locekļu pienākumus un kontrolēt to izpildi;  

10.3. pārstāvēt Komisiju attiecībās ar valsts un pašvaldības(-u) institūcijām, kā arī ar 
 privātpersonām.  

10.4. parakstīt Komisijas lēmumus, sēžu protokolus un citus Komisijas dokumentus  
11. Komisijas darbs tiek organizēts sēdēs. Sēdes ir atklātas.  

12. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem.  

13. Komisijas sēdes pēc nepieciešamības sasauc un vada Komisijas priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises 
laiku, vietu un darba kārtību.  

14. Komisijas sēdes sasauc arī tad, ja to ierosina Jaunpils novada domes priekšsēdētāja vai vismaz trīs 
deputāti. 

15. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes paziņo Komisijas locekļiem par sēdes norises 
laiku, vietu un darba kārtību.  

16. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas 

priekšsēdētāja balss.  
17. Komisijas loceklis nevar piedalīties lēmuma pieņemšanā, ja viņš ir personiski ieinteresēts izskatāmajā 

lietā. 
18. Komisijas sēdes protokolē, protokolā norādot darba kārtības jautājumus, personas, kuras piedalījušās 

sēdē, jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, balsošanas rezultātus, pieņemtos lēmumus. 

19. Atlīdzība par Komisijas locekļa amata pildīšanas pienākumiem tiek izmaksāta Domes noteiktajā kārtībā.  
IV. Atbildība 

20. Komisija ir atbildīga par tās nolikumā paredzēto funkciju izpildi.  
21. Komisija pieņemtos lēmumus trīs dienu laikā iesniedz Jaunpils novada domes priekšsēdētājam 

zināšanai.  
22. Komisija ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību tiesību aktu prasībām.  

 

V. Komisijas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība 
23. Komisijas pieņemtos administratīvos aktus var apstrīdēt Jaunpils novada domē Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā.  
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 20.decembrī 
Nr. 172 

Protokola Nr.11, 9.p. 

 
Par grozījumiem Nr.14/2018 “Grozījumi 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 

“Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”” 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 3. panta pirmās daļas 4. 
punktu, “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 5. pantu, “Zemes pārvaldības likuma” 15.panta 

astoto daļu, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14/2018 “Grozījumi 2014. gada 28. augusta  saistošajos 
noteikumos Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” ; 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nakamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Jaunpils Vēstis”; 
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā, publicēt Jaunpils novada mājaslapā. 

 

 
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 
 

APSTIPRINĀTI  
ar Jaunpils novada domes  

21.12.2018. lēmumu Nr.172  

(protokols Nr.11, 9.p)  
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2018 

“Grozījumi 2014. gada 28. augusta  saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā 
” 

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 20. decembrī 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 3. panta pirmās daļas 4. 
punktu, “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 5. pantu, “Zemes pārvaldības likuma” 15. pantu 
astoto daļu. 
 
Izdarīt Jaunpils novada 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr9. “Par sabiedrisko kārtību 
Jaunpils novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Noteikumu I nodaļu “VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI” papildināt ar 4.19 apakšpunktu šādā redakcijā: 
“4.19. Paaugstinātas ledus bīstamības periods – laika periods, kuru Jaunpils novada priekšsēdētājs, ņemot 

vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteicis ar rīkojumu un kas 
izsludināts, plašsaziņas līdzekļos, kā arī izvietojot brīdinājuma zīmes pie attiecīgajām ūdenstilpēm.” 

2. Noteikumu II nodaļu “AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI JAUNPILS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ” 

papildināt ar 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“11.1. Par atrašanos uz aizsalušām vai daļēji aizsalušām publiskajām un pašvaldības valdījumā esošām 

ūdenskrātuvēm Jaunpils novada teritorijā Jaunpils novada priekšsēdētāja noteiktajā paaugstinātas ledus 
bīstamības periodā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.” 
 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr.14/2018 “Grozījumi 2014. gada 28. augusta  saistošajos noteikumos Nr. 9 
„Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi Nr.14/2018 “Grozījumi 2014. gada 28. augusta  
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils 

novadā” nepieciešami, lai efektīvi kontrolētu cilvēku nevēlamu 

atrašanos uz aizsalušām ūdenskrātuvēm, tādejādi maksimāli 
novēršot nelaimes gadījumu iespējamību. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 16. punktu, 3. panta pirmās daļas 4. punktu, 
“Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 5. pantu, “Zemes 

pārvaldības likuma” 15. pantu astoto daļu. 
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – maksimāli efektīvi , veicot 

kontroles pasākumus, novērst nelaimes gadījumu iespējamību uz 
aizsalušajām ūdenskrātuvēm. 

 

3. Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

Nav. 

5. Informācija par 

Administratīvajām 

procedūrām. 

Nav. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Izstrādes procesā tika iesaistīti sabiedrības pārstāvji, no kuriem 

ticis saņemts ierosinājums par šādu normatīvā akta grozījumu. 
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva 

pielietošana iedzīvotāju sabiedriskās kārtības un drošības labā. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi 
– maksimāli novērst nelaimes gadījumu iespējamību uz Jaunpils 

novadā esošajām publiskajām ūdenskrātuvēm rudens, ziemas un 
pavasara mēnešos. 



 
 

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 20.decembrī 
Nr. 173 

Protokola Nr.11, 10.p. 

 

1Par grozījumiem Nr.15/2018 “Grozījumi Jaunpils novada domes 2018. gada 23. janvāra 

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

Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām”  46 .pantu   un likuma „Par  pašvaldību  budžetiem” 16. panta 
pirmo daļu, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2018 “Grozījumi 2018. gada 23. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”; 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā un 

manuālā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas; 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Jaunpils novada domes mājas 
lapā; 

Par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un publicēšanu 

atbildīga sekretāre D.Ellere. 
 

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 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/2018 

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada Domes 

2018.gada 20.decembrī 
sēdes Nr.11 lēmumu Nr.173 

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

BUDŽETU 2018.GADAM”” 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2018.gada 20.decembrī 

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 
Pamatbudžets 

1. Palielināt ieņēmumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

F40322210 
Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa 

aizņēmumi 
0101 EUR  8505 Kredīts  sporta laukumam  

17.2.0.0. 

Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām personām un 

no budžeta nefinansētām iestādēm 

0101 EUR 5525 Dzirnavu projektam 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

0101 EUR 14673 LAD finansējums podiņkrāsnij 

 

2 Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

2361 Mīkstais inventārs 0101 EUR  460 Kredīts  sporta laukumam  

2312 Inventārs 0101 EUR  2655 Kredīts  sporta laukumam  

5219 Pārējais nekustamais īpašums 0101 EUR  4706 Kredīts  sporta laukumam  

5239 
Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi 
0101 EUR  684 Kredīts  sporta laukumam  

 

3 Palielināt izdevumus: 

01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi     

9999 Valsts kases aizdevumu atmaksa 0123 EUR 14673 Kredīta atmaksa podiņkrāsnij 

 
4 Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        



5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
0162 EUR  5525 Dzirnavu projektam 

 

 
 

 
 

 

Pamatbudžets 
 

1. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Novada dome 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 

0101 754.00 

2200 Pakalpojumi 0101 7138.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0101 306.00 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0101 267.00 

 

2. Samazināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Novada dome 

1100 Atalgojums 0101 6200.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0101 2380.00 

 

3. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Klientu apkalpošanas centrs 

2300 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0101K 277.00 

 

4. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    
 Viesatu pārvalde 

1100 Atalgojums 0101V 123.00 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0101V 10.00 

2200 Pakalpojumi 0101V 64.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0101V 568.00 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0101V 155.00 

 

5. Palielināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    
 Dzimtsaraksti 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0102 378.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0102 407.00 

 

6. Palielināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 
 Sports 

1100 Atalgojums 0104 7211.00 



1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0104 2238.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0104 166.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0104 3852.00 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0104 60.00 

 
 

 

 
 

 
7. Samazināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 
 Sports 

2200 Pakalpojumi 0104 4740.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0104 5690.00 

 

8. Palielināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 

 Basketbola klubs  

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0104B 636.00 

 

9. Samazināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 

 Basketbola klubs 

2200 Pakalpojumi 0104B 202.00 
 

10. Palielināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 

 Dārta klubs 

2200 Pakalpojumi 0104D 145.00 
 
11. Samazināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 
 Dārta klubs 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0104D 240.00 

 
12. Palielināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 
 FK Jaunpils 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0104F 238.00 

 

13. Samazināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 

 FK Jaunpils 

2200 Pakalpojumi 0104F 160.00 
 



14. Palielināt izdevumus: 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 

 NK Jaunpils 

2200 Pakalpojumi 0104N 405.00 
 

15. Palielināt izdevumus: 
 

 

16. Samazināt izdevumus: 

03.600 Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības 

pakalpojumi                        

 Policija 

2200 Pakalpojumi 0105 120.00 
 

 
 

17. Palielināt izdevumus: 

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība                            
 Labiekārtošana 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0107 184.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0107 2584.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0107 519.00 

 

18. Samazināt izdevumus: 

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība                            
 Labiekārtošana 

1100 Atalgojums 0107 2100.00 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0107 600.00 

2200 Pakalpojumi 0107 5500.00 
 

19. Palielināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība 

 Sociālais dienests 

1100 Atalgojums 0113 5592.00 
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0113 3258.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0113 626.00 

2200 Pakalpojumi 0113 1790.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0113 1842.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0113 1356.00 

03.600 Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības 

pakalpojumi                        
 Policija 

1100 Atalgojums 0105 17.00 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0105 40.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0105 330.00 



6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 0113 486.00 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 0113 229.00 

 

20. Samazināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība 

 Sociālais dienests 

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
0113 7200.00 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0113 12000.00 
 
21. Palielināt izdevumus: 

03.390 Pārējās tieslietu iestādes       

 Bāriņtiesa 

1100 Atalgojums 0115 195.00 
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0115 682.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0115 317.00 

2200 Pakalpojumi 0115 765.00 

 

22. Samazināt izdevumus: 

03.390 Pārējās tieslietu iestādes       

 Bāriņtiesa 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0115 470.00 

 

 

 
 

23. Samazināt izdevumus: 

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas    

 Deputāti 

1100 Atalgojums 0116 1900.00 
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0116 500.00 

 
24. Palielināt izdevumus: 

04.510 Autotransports 
 Autotransports 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0119 356.00 

2200 Pakalpojumi 0119 3751.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0119 256.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0119 400.00 
 

25. Samazināt izdevumus: 

04.510 Autotransports 

 Autotransports 

1100 Atalgojums 0119 3500.00 
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0119 700.00 

 



26. Samazināt izdevumus: 

01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi     

 Procentu nomaksa 

2200 Pakalpojumi 0120 1000.00 
4300 Pārējie procentu maksājumi 0120 290.00 

 

27. Palielināt izdevumus: 

01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi     

 Skolēnu apmācība 

7200  Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0121 281.00 

 

28. Palielināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība         

 Stipendiāti 

2200 Pakalpojumi 0130 5.00 

 

29. Palielināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība         
 Asistenti 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

0132 1389.00 

 

30. Samazināt izdevumus: 

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība         
 Asistenti 

1100 Atalgojums 0132 7884.00 
 
31. Palielināt izdevumus: 

04.430 Būvniecība       

 Būvvalde 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0144 6.00 

 
32. Samazināt izdevumus: 

04.430 Būvniecība       
 Būvvalde 

2200 Pakalpojumi 0144 180.00 
    
33. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        

 Attīstības nodaļa 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0162 230.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0162 576.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0162 2125.00 
 

34. Samazināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        

 Attīstības nodaļa 

2200 Pakalpojumi 0162 4800.00 
3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem,izņemot lauksaimniecības ražošanu 
0162 580.00 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0162 11370.00 



 

35. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        
 Attīstības nodaļa, Erasmus+ 

1100 Atalgojums 0162P 3625.00 
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0162P 940.00 

2200 Pakalpojumi 0162P 1389.00 
 

36. Samazināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        
 Attīstības nodaļa, Erasmus+ 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0162P 1800.00 

 

37. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        
 Nekustamā īpašuma nodaļa 

2200 Pakalpojumi 0164 1215.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0164 143.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0164 56.00 

 

38. Palielināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        

 Sabiedrisko attiecību nodaļa 

1100 Atalgojums 0165 915.00 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0165 888.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0165 5744.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0165 590.00 
 
39. Samazināt izdevumus: 

06.200 Teritoriju attīstība        
 Sabiedrisko attiecību nodaļa 

2200 Pakalpojumi 0165 10100.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0165 2100.00 

 

40. Palielināt izdevumus: 

 

 

41. Samazināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi      
 Jaunpils kultūras nams 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0202 610.00 

 

42. Palielināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi      

 Jaunpils kultūras nams 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0202 404.00 

2200 Pakalpojumi 0202 33.00 



08.230 Kultūras centri, nami, klubi      
 Viesatu kultūras nams 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0202V 131.00 

2200 Pakalpojumi 0202V 230.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0202V 21.00 

 

43. Palielināt izdevumus: 

08.210 Bibliotēkas 

 Jaunpils bibliotēka 

1100 Atalgojums 0203 1003.00 
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0203 244.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0203 276.00 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0203 6.00 
5200 Pamatlīdzekļi 0203 732.00 

 

44. Samazināt izdevumus: 

08.210 Bibliotēkas 

 Jaunpils bibliotēka 

2200 Pakalpojumi 0203 660.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0203 540.00 

 

45. Palielināt izdevumus: 

08.210 Bibliotēkas 

 Viesatu bibliotēka 

1100 Atalgojums 0203V 352.00 
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0203V 75.00 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0203V 165.00 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0203V 22.00 
 

46. Samazināt izdevumus: 

08.210 Bibliotēkas 

 Viesatu bibliotēka 

2200 Pakalpojumi 0203V 220.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0203V 50.00 

 
47. Palielināt izdevumus: 

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra      

 Amatu māja 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0205 5.00 

2200 Pakalpojumi 0205 127.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0205 155.00 

 
 

48. Samazināt izdevumus: 



08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra      
 Amatu māja 

5200 Pamatlīdzekļi 0205 200.00 
 
49. Palielināt izdevumus: 

08.220 Muzeji un izstādes    

 Muzejs 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0206 836.00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0206 271.00 

 
50. Samazināt izdevumus: 

08.220 Muzeji un izstādes    

 Muzejs 

2200 Pakalpojumi 0206 3250.00 
5200 Pamatlīdzekļi 0206 1770.00 

 
51. Palielināt izdevumus: 

08.290     Pārējā citur neklasificētā kultūra 

 Jaunpils pulciņi 

5200 Pamatlīdzekļi 0211 600.00 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0211 1884.00 
 

52.Samazināt izdevumus: 

08.290     Pārējā citur neklasificētā kultūra 

 Jaunpils pulciņi 

2200 Pakalpojumi 0211 1770.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0211 2300.00 

 
53. Palielināt izdevumus: 

08.290     Pārējā citur neklasificētā kultūra 

 Viesatu pulciņi 

5200 Pamatlīdzekļi 0211V 300.00 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0211V 862.00 

 
54. Samazināt izdevumus: 

08.290     Pārējā citur neklasificētā kultūra 

 Viesatu pulciņi 

2200 Pakalpojumi 0211V 370.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0211V 590.00 

 

55.Palielināt izdevumus: 

08.230 Kultūras centri, nami, klubi       
 P/a Jaunpils  

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0228 253.00 

2200 Pakalpojumi 0228 3838.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0228 2515.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0228 421.00 



 

56. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība  
 Jaunpils vidusskola 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0301 885.00 

2200 Pakalpojumi 0301 12054.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0301 6062.00 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0301 63.00 
 
57. Samazināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

 Tehniskie darbinieki 

1100 Atalgojums 0301 1220.00 
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0301 640.00 

 

58. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība  

 Jaunpils vidusskola, Erasmus+ 

2200 Pakalpojumi 0301P 261.00 
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0301P 74.00 

 
59. Samazināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

 Jaunpils vidusskola, Erasmus+ 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 
0301P 2000.00 

 

60. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

 Zemenīte 

1100 Atalgojums 0303 2934.00 
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompens. 
0303 329.00 

2200 Pakalpojumi 0303 667.00 
 

61. Samazināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   
 Zemenīte 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0303 220.00 

5200 Pamatlīdzekļi 0303 200.00 
 

62. Palielināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   

 Tūrisma izglītības programma 

2200 Pakalpojumi 0304 1076.00 
 

63. Samazināt izdevumus: 

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība   
 Tūrisma izglītības programma 



2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
0304 340.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciālais budžets 
 

1. Palielināt izdevumus 

04.000 Ekonomiskā darbība   

 Dabas resursu nodoklis 

5200 Pamatlīdzekļi 0451 910.00 
 
2. Samazināt izdevumus: 

04.000 Ekonomiskā darbība   

 Dabas resursu nodoklis 

2200 Pakalpojumi 0451 910.00 
 

3. Palielināt izdevumus: 

04.000 Ekonomiskā darbība   

 Autoceļu fonds 

7200  Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0452 1746.00 
 

4. Samazināt izdevumus: 

04.000 Ekonomiskā darbība   
 Autoceļu fonds 

2200 Pakalpojumi 0452 1746.00 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2018. gada 20.decembrī 

Nr. 174 

Protokola Nr.11, 11.p. 
11. Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2019.gada 1.pusgadaĀS: 

Apstiprināt Domes un domes komiteju sēžu grafiku 2.pusgadam 

Dome, komiteja Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs 

Izglītības , kultūras , sporta un 

sociālo lietu komiteja 

9. 6. 6. 3. 8. 5. 

Attīstības komiteja 16. 13. 13. 10. 15. 12. 

Finanšu komiteja 23. 20. 20. 17. 22. 19. 

Domes sēde 31. 28. 28. 25. 30. 28. 

 

Komiteju sēdes notiek trešdienās plkst. 15.00 
Domes sēdes notiek plkst.9.00. 

Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks var mainīties. 
 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 20.decembrī 
Nr. 175 

Protokola Nr.11, 12.p. 

 
 Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

       Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 7.panta otro daļu un 9.panta pirmo daļu, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu 

un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzību, Dome NOLEMJ: 

Inetu Miķelsoni, personas kods 290360-11078, atkārtoti ievēlēt par bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem (līdz 

19.12.2023.). 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
 

 

 


