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2019. gada 28.februārī                                                 Nr. 2 

SĒDE SASAUKTA: 2019. gada  28.februārī plkst. 9.00 

SĒDI SĀK: 2019. gada  28. februārī plkst. 9.00 
SĒDI VADA: priekšsēdētāja Ligita Gintere 

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

Jānis Krūmiņš 
Darbinieki: Izpilddirektors Pēteris Baranovskis, Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Rasa, Juridisko 

pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, jurista palīgs Dzidra Krastiņa, Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, 

Nodokļu administratore Ilze Zorika, Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, Jaunpils muzeja vadītāja Ligija 
Rutka 

Citi: NTZ žurnāliste Liena Trēde 
Nepiedalās: A.Rasa /personīgu iemeslu dēļ/ 

Darba kārtība: 

Izpilddirektora informācija 
1. Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu Jaunpils novadā 2019.gadā 

2. Par Jaunpils Amatu mājas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu 
3. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no P.H. 

4. Par  2019. gada projektu konkursu „Darām paši” 
5. Par Jaunpils novada domes 2018.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību 

6. Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola” 1.redakcijas 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
7. Par grozījumiem Nr.1/2019 2013.gada 27.marta Saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

pašvaldības nodevām Jaunpils novadā” 
8. Par grozījumiem Nr.2/2019 2011.gada 18.decembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

9. Par degvielas normām pašvaldībai piederošajai tehnikai un transportam 
10. Par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu izmantošanas tarifiem 

11. Par amatu sarakstu, kuru ieņemošās amatpersonas ir pakļautas reālam dzīvības vai 
veselības apdraudējumam 

Papildus jautājums 

12. Par 3x3 saieta norisi Jaunpilī 



Izpilddirektora informācija 

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

1. Labiekārtošanas nodaļa veica ziemas periodam raksturīgos darbus- tīrīja sniegu janvārī un novāca kokus 

vietās, kur vasarā tiks veikti remontdarbi. Labiekārtošanas nodaļa laboja nodaļas automašīnu Renault 
Master. 

2. Turpinās darbi pie budžeta sastādīšanas un pieņemšanas.  
 

1. Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu Jaunpils novadā 2019.gadā 

Ziņo L.Rutka 
Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 

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

R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.8 “Par barikāžu dalībnieku statusa apliecību izsniegšanu Jaunpils novadā 

2019.gadā” projektu. 

2. Par PA “Jaunpils”  Amatu mājas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu 

Ziņo V.Pavlovska 
Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 
Diskusijās L.Bierande. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.9 “Par PA “Jaunpils” Amatu mājas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu” 

projektu.  
Pielikumā: cenrādis uz 1 lp. 

 
3. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no P.H. 

Ziņo I.Zorika 
    Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.10 “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā no P. H.” 
projektu. 

 

Pielikumā : administratīvais akts uz 1 lp 
 

    
4. Par  2019. gada projektu konkursu „Darām paši” 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.11 “Par 2019.gada projektu konkursu “Darām paši”” projektu.  
 

Pielikumā : Nolikums 2019. gada projektu konkursam „Darām paši” uz 13 lp . 

 
 

5. Par Jaunpils novada domes 2018.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 

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

R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.12 “Par Jaunpils novada domes 2018.gada publiskā pārskata sagatavošanas 

kārtību” projektu.  
 

Pielikumā : Jaunpils novada domes 2018. gada publiskā  gada pārskata sagatavošanas kārtība uz 2 lp. 
 



6. Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola” 1.redakcijas 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo V.Zīverte 

Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, R.Pranis, L.Bierande, A.Fridrihsons, 

R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.13 “Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola” 

1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” projektu. 

7.Par grozījumiem Nr.1/2019 2013.gada 27.marta Saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

pašvaldības nodevām Jaunpils novadā” 

Ziņo V.Pavlovska, diskusijā L.Bierande, R.Altenburgs 
Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.14 “Par grozījumiem Nr.1/2019 2013.gada 27.marta Saistošajos noteikumos 

Nr.4 “Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”” projektu.  

8. Par grozījumiem Nr.2/2019 2011.gada 18.decembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

Ziņo I.Lapiņa 
Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 

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

Apstiprināt lēmuma Nr.15 “Par grozījumiem Nr.2/2019 2011.gada 18.decembra Saistošajos 

noteikumos Nr.8 “Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”” projektu. 

 

9. Par degvielas normām pašvaldībai piederošajai tehnikai un transportam 

Ziņo P.Baranovskis 

Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, R.Pranis, L.Bierande, A.Fridrihsons, 

R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.16  “Par degvielas normām pašvaldībai piederošajai tehnikai un transportam” 

projektu. 

 

10. Par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu izmantošanas tarifiem 

Ziņo P.Baranovskis 
Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 

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

R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.17 “Pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu izmantošanas 

tarifiem” projektu. 

 

11. Par amatu sarakstu, kuru ieņemošās amatpersonas ir pakļautas reālam dzīvības vai 
veselības apdraudējumam 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 

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

R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.18 “Par amatu sarakstu, kuru ieņemošās amatpersonas ir pakļautas reālām 

dzīvības veselības apdraudējumam”  projektu. 

 



12. Par 3x3 saieta norisi Jaunpilī 

Ziņo L.Gintere 
Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 22.februārī. 

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

R.Pranis, R.Altenburgs, J.Krūmiņš), pret nav, atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.19 “Par 3x3 saieta norisi Jaunpilī” projektu. 
 

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

 
 

Sēdi beidz 9.45. 

 
Sēdi vadīja     L.Gintere 

 
 

Sēdi protokolēja     D.Ellere 
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Reģ. Nr. 90000051932 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2019. gada 28.februārī 
Nr. 8 

Protokola Nr.2, 1.p. 

 
Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu Jaunpils novadā 2019.gadā 

Jaunpils novada dome saņēma vēstuli no 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības prezidenta Renāra 

Zaļā par iespēju veikt dalībnieku statusa apliecību izsniegšanu Latvijas novados. Sakarā ar barikāžu 
dalībnieku lielo interesi par Statusa apliecības saņemšanu novados, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība 

ir radusi iespēju 2019.gadā pirmdienās apliecības barikāžu dalībniekiem var izsniegt izbraukumos Latvijas 

novados. Jaunpils novadā barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu piedāvā 13.maijā. 
Lai organizētu darbu izbraukumā no pašvaldības nepieciešams: 

- nodrošināt transportu mūsu speciālās tehnikas un darbinieku nogādāšanai no 1991.gada barikāžu 
dalībnieku biedrības Rīgā, Krāmu ielā 3 līdz jūsu pašvaldībai un atpakaļ, 

- telpa ar 3 darba galdiem mūsu tehnikas izvietošanai, 
- iespēja pieslēgt tehniku pie elektrības, 

- kopētājs, 

- jūsu novada kontaktpersona, kas veiktu iepriekšēju pierakstu un organizētu apmeklētāju plūsmu, 
- informācijas izvietošana novada mēdijos, informācijas teksta paraugu pēc nepieciešamības izsūtīs. 

Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un saskaņā ar likumu “Par pašvaldību” 15.panta piekto daļu, 
Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Nodrošināt 1991.gada barikāžu dalībnieku apliecību saņemšanu Jaunpils novadā; 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Jaunpils muzeja vadītāja Ligija Rutka. 
 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  



 
 

JAUNPILS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 
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2019. gada 28.februārī 
Nr. 9 

Protokola Nr.2, 2.p. 

 
Par PA “Jaunpils”  Amatu mājas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu 

 
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu,  nolemj: 
 

Apstiprināt PA “Jaunpils” Amatu mājas pakalpojumu izcenojumu. 

 
Pielikumā: cenrādis uz 1 lp. 

 

 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  



 
 

JAUNPILS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2019. gada 28.februārī 
Nr. 10 

Protokola Nr.2, 3.p. 

 
3. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīdus kārtībā no P.H. 

Ziņo I.Zorika 
    Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām 
tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kura 

paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības 

lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, 
kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,  NOLEMJ:  

1. Piedzīt noP.H. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 231,45 apmērā, par nekustamo īpašumu 
ar adresi „Dzeņi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,  kadastra Nr. 9056 008 0200, piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu; 
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilzei Zorikai. 

 

Pielikumā : administratīvais akts uz 2 lp 
 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 

 
 

  



 
 

JAUNPILS NOVADA DOME 
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2019. gada 28.februārī 
Nr. 11 

Protokola Nr.2, 4.p. 

 
 Par  2019. gada projektu konkursu „Darām paši” 

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, un Jaunpils novada attīstības 

programmas Rīcības plāna 2019.-2025.gadam rīcību R.1.1.2. Atbalstīt vietējo NVO iniciatīvas un 
pamatojoties uz Jaunpils novada domes dalību pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli”, kura “darbojas, 

lai iedzīvotājiem un to apvienībām palīdzētu īstenot ieceres un paveikt nelielus projektus pašu spēkiem, ja 

iedzīvotāji raksta projektus, žūrija tos izvērtē, un atbalstītie projekti saņem pašvaldības līdzfinansējumu, lai 
biedrība vai iedzīvotāju grupa savu ideju varētu īstenot, dodot  savu ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai 

videi.”  
Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Rīkot  2019.gada projektu konkursu „Darām paši”. 
2. Apstiprināt   Nolikumu Nr.1/2019.  „Par 2019. gada projektu konkursu „Darām paši”. 

3.  Apstiprināt  projekta konkursa   vērtēšanas   darba grupu šādā sastāvā : Ligita Gintere,  

Dzidra Krastiņa, Pēteris Baranovskis,  Anta Skuja, Raivis Pranis. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi  Attīstības nodaļas projektu vadītāja Līga Veinberga 

 
Pielikumā : Nolikums 2019. gada projektu konkursam „Darām paši” uz 12 lp . 

 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 

  



 

 
 

JAUNPILS NOVADA DOME 
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Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2019. gada 28.februārī 
Nr.12  

Protokola Nr.2, 5.p. 

 
Par Jaunpils novada domes 2018.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību 

Saskaņā ar likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” (14.panta 3.daļu), likuma „Par 

pašvaldībām” (21.panta 1.daļas 2.punktu; 69.panta 7.punktu; 72.pantu); MK noteikumi Nr. 413 
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” (5.05.2010.) kuri nosaka kārtību kādā vietējās pašvaldības 

dome nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu,            

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Kārtību Nr.2/2019 ”Par Jaunpils novada domes 2018.gada publiskā gada pārskata 

sagatavošanu ” 
2. Par atbildīgo personu 2018.gada publiskā pārskata sagatavošanā apstiprināt Attīstības nodaļas 

vadītāju Viju Zīverti. 
3. Publisko pārskatu sagatavot līdz 2019.gada 1.jūnijam  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi  Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte 

 
Pielikumā : Jaunpils novada domes 2018. gada publiskā  gada pārskata sagatavošanas kārtība Nr. 

2/2019 uz 2 lp. 
 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada domes 

2019.gada 28.februāra 
Sēdes Nr.2 lēmumu Nr.12 

Kārtība Nr.2/2019 

 
Jaunpils novada domes 2018. gada publiskā  gada pārskata sagatavošanas kārtība 

 
JAUNPILS NOVADA DOMES PUBLISKAJĀ PĀRSKATĀ  PAR 2018. GADU 

iekļaujamā informācija 

1. Jaunpils novada domes priekšsēdētājas uzruna  Ligita Gintere 
 

2. Jaunpils novads Vija Zīverte 

2.1. Novada teritorija Vija Zīverte 

2.2. Novada iedzīvotāji Vija Zīverte 

3. Jaunpils novada dome  Dita Ellere 

3.1. Jaunpils novada domes sastāvs  Dita Ellere 

3.2. Jaunpils novada domes pārvalde Dita Ellere 

3.3. Jaunpils novada domes iestādes un 

struktūrvienības  

Dita Ellere 

3.4. Lietvedība  Dita Ellere/Dina Didrihsone 

3.5. Dzīvesvietas deklarācija  Dzidra Krastiņa 

3.6. Bāriņtiesa  Aija Labsvārde 

3.7 Jaunpils novada attīstības plānošana  Vija Zīverte 

3.8. ES realizējamie un īstenotie projekti  Vija Zīverte 

4. Jaunpils novada domes budžets  Anta Skuja 

4.1. Pamatbudžeta izpilde 2017. – 

2018.gadā un apstiprinātais 2019.gada 

budžets 

Anta Skuja 

4.2. Speciālā budžeta izpilde 2017. – 

2018.gadā un apstiprinātais 2019.gada 
budžets  

Anta Skuja 

4.3. Pārskats par budžeta izpildi 

ziedojumiem un dāvinājumiem 

Anta Skuja 

4.4. Jaunpils novada domes aizņēmumi un 
galvojumi  

Anta Skuja 

4.5. Jaunpils novada domes debitoru, 
kreditoru parādi 

Anta Skuja 

4.6. Jaunpils s kapitāla vērtība un 

paredzētās tā izmaiņas  

Anta Skuja 

4.7. Jaunpils novada domes nekustamā 
īpašuma novērtējums 

Anta Skuja 

5. Komunikācija ar iedzīvotājiem Baiba Rasa, Vija Zīverte 

6. Informācija par paveikto novadā 2018.gadā  

6.1 Izglītība Jānis Liepiņš 

6.1.1 Pirmsskolas, pamatizglītība un vidējā 

izglītība  

Jānis Liepiņš 



6.1.2 Profesionālās ievirzes un interešu 

izglītība  

Irēna Martuzāne 

6.1.3 Neformālā izglītība  Vija Zīverte 

6.2. Kultūra  Kristīne Liepiņa 

6.3. Sports Ainārs Plezers 

6.4. Sociālā palīdzība  Inita Lapiņa 

6.5. Sabiedriskā kārtība  Jānis Siliņš 

6.6. Labiekārtošana (labiekārtošanas 

dienests) 

Pēteris Baranovskis 

6.7. Veselību veicinoša pašvaldība Andris Fridrihsons 

6.8. Darbs ar jaunatni Baiba Rasa 

6.9. Tūrisms  Kristīne Liepiņa/Ilze Jansone- 

Peipiņa 

6.10. PSIA „Jaunpils KS” Guntis Jubiņš 

6.11. SIA „Jaunpils pils” Kristīne Liepiņa 

7. Nākamā gada plāni Pēteris Baranovskis 

Pielikumi:  

Pielikums Nr.1 Jaunpils novada kopējā 
administratīvā struktūrshēma  

 

Pielikums Nr.2 Neatkarīgu revidentu ziņojums  

Pielikums Nr.3 2019.gada ..._____ Domes sēdes 
lēmums „Par Jaunpils novada domes 2018.gada 

finanšu pārskata apstiprināšanu” 

 

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2019. gada 28.februārī 
Nr.13  

Protokola Nr.2, 6.p. 

 

Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola” 1.redakcijas projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 

Saskaņā  ar 2018.gada 30.augusta Domes lēmuma Nr.126 (protokols Nr.7, 12.p.) apstiprināto darba 

uzdevumu lokālplānojuma projektu ir sagatavojis IK “Plānošanas eksperti”. Lokālplānojums  ir izstrādāts, 

ievērojot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumus Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 

un apbūves noteikumi” un 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumus nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 

Pamatojoties  uz MK noteikumu Nr.826 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 80.punktu “Izstrādes vadītājs sagatavo ziņojumu par teritorijas plānojuma vai 

lokālplānojuma izstrādi, kuru kopā ar attiecīgā plānošanas dokumenta izstrādātāja sagatavoto redakciju 

iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē” un 82. punktu “Pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas 

plānojuma vai lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņu nosaka ne īsāku par četrām nedēļām.” 

nolemj:  

1) Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojumu daļai no nekustamā 

īpašuma “Jaunpils vidusskola”; 

2) Publiskās apspriešanas termiņu noteikt četras nedēļas no 01.03.2019. līdz 29.03.2019., paziņojumu 

par lokālplānojuma publisko apspriešanu publicēt teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS) un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv; 

3) Atbildīgais par lēmuma izpildi  Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  

http://www.jaunpils.lv/
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2019. gada 28.februārī 
Nr.14 

Protokola Nr.2, 7.p. 
 

Par grozījumiem Nr.1/2019 2013.gada 27.marta Saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

pašvaldības nodevām Jaunpils novadā” 

Saskaņā ar  Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 3.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,8.,9.,punktiem 

Jaunpils novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2019 “grozījumi 2013. gada 27. marta Saistošajos 

noteikumos Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”” 
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā un 

manuālā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ; 
3. 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  
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2019 

”Par grozījumiem 2013. gada 27. marta Saistošajos noteikumos  

Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”” 
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 

2019.gada  28.februārī 

sēdes Nr.2   lēmumu Nr.14          

 

 

Jaunpils novadā      
2019. gada 28. februārī 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 12.pantu pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,8.,9.,punktiem 
 
Izdarīt Jaunpils novada Domes 2013.gada 27. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par pašvaldības 

nodevām Jaunpils novadā ” šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt noteikumu 30.punktu šādā redakcijā: 
„Nodevu par tirdzniecības vietu izmantošanu publiskās vietās Jaunpils novadā ir tiesīgas iekasēt arī 

nodokļu administrators, pašvaldības policists, grāmatvedis un pagasta pārvaldes vadītājs. 

 
 

 

Tirdzniecības dalībnieks 
 

Jaunpils novadā  

Likme par vienu 

tirdzniecības 
vietu diennaktī 

(euro) 

Likme par vienu 

tirdzniecības vietu 
mēnesī  

(euro) 

Likme par vienu 

tirdzniecības 
vietu gadatirgū 

(par vienu reizi, 

euro) 

Fiziskās personas par tirdzniecību ar pašaudzētu 

un pašizgatavotu produkciju  
2,50  7,00  

         5,00 

Fiziskās un juridiskās personas par tirdzniecību 
ar: 

  
 

ar nepārtikas precēm 5,50 14,00 8,00 

ar pārtikas precēm 4,00   14,00 8,00 

Juridiskās personas par tirdzniecību ar 
alkoholiskajiem dzērieniem (tajā skaitā ar alu un 

karstvīnu 

21,00  ----- 
 

25,00 

Juridiskās personas par tirdzniecību ar tabakas 

izstrādājumiem 14,00  ----- 

 

25,00 

 

 
 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 

  

 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019 „”Par grozījumiem 2013. gada 27. marta Saistošajos 

noteikumos Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 
pamatojums 

  Saistošie noteikumi Nr. /2019 Nr. __/2019 „”Par grozījumiem 2013. 
gada 27. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par pašvaldības 

nodevām Jaunpils novadā”” nepieciešami, lai aktuālizētu 
tirdzniecības vietu maksu fiziskām un juridiskām personām Jaunpils 

novada administratīvajā teritorijā. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
 

    Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības 

likuma 31. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
3.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās 

daļas 1.,2.,4.,7.,8.,9.,punktiem 

 
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis –aktuālizēt tirdzniecības vietu 

maksu fiziskām un juridiskām personām Jaunpils novada 
administratīvajā teritorijā. 

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 

  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz visām 

personām, kas saņem pašvaldības atļaujas tirdzniecībai Jaunpils 
novada administratīvajā teritorijā. 

Saistošo noteikumu būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības administratīvajā teritorijā netiek paredzēta. 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Nav 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

   Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 

Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva 
pielietošana Jaunpils novada iedzīvotāju labā; 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- 
nav. 

 

 
 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 
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LĒMUMS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2019. gada 28.februārī 
Nr.15 

Protokola Nr.2, 8.p. 
    

 
Par grozījumiem Nr.2/2019 2011.gada 18.decembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

 
Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu 

Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”  un 26.06.2014. 
Jaunpils novada domes Saistošajiem noteikumiem nr. 8 “Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu”, Jaunpils novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2019 2011.gada 18.decembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par 
Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

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

3. 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 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  2/2019 

APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada Domes 

2019.gada  28.februārī 

sēdes Nr. 2  lēmumu Nr.15          

 

“GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „PAR JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

SOCIĀLO PALĪDZĪBU UN PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM” 

 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2019.gada 28.februārī 

 

  

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, 
likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu 

Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”  un 26.06.2014. 
Jaunpils novada domes Saistošajiem noteikumiem nr. 8 “Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.  

 
Izdarīt Jaunpils novada 2011.gada 18. decembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Jaunpils 

novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 
šādus grozījumus:  

 

1. Izteikt Noteikumu 51.1. apakšpunktu šādā jaunā redakcijā: 
 

“51.1. Personām, kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā vecuma dēļ, garīga vai fiziska 
rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām 

nav likumisko apgādnieku vai arī tie nav atzīstami par palīdzētspējīgiem;” 
 

2. Izteikt Noteikumu 51.2. apakšpunktu šādā jaunā redakcijā: 

 
“51.2. Bērnu invalīdu vai pieaugušo personu ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem 

likumiskajiem apgādniekiem, ģimenes locekļiem vai citām personām, kuras nodrošina aprūpes 
mājās pakalpojumus.” 

   

 Priekšsēdētāja         L.Gintere 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019 „Par grozījumiem 2011. gada 18. decembra Saistošajos 
noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

  Saistošie noteikumi Nr. /2019 „Par grozījumiem 2011. gada 18. 

decembra Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 
nepieciešami, lai nodrošinātu  minēto noteikumu atbilstību Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, MK 2003.gada 27.maija 
noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” ( turpmāk “MK 

noteikumi Nr.275”) un MK 2008.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.288 

“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 
(turpmāk – “MK noteikumi Nr.288”) aktuālajām redakcijām. 

 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

    Saistošie noteikumi izdoti, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35. Pantu, likuma „Par pašvaldībām“ 

43.panta trīspadsmito daļu; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumu Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punktu. un Jaunpils novada 
domes Saistošajiem noteikumiem nr. 8 “Par kārtību, kādā ģimene 

vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.  

 
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – saskaņot 2011. gada 18. 

decembra Saistošo noteikumu Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības 
sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” XIII nodaļas, pabalsts 

aprūpei mājās nodrošināšanai, normas ar  Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma   8.pantā, MK noteikumos Nr.275 un MK 
noteikumos Nr.288 noteikto. 

 

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 

  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils 

novada iedzīvotājiem. 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas 
tiesības un iespējas Jaunpils novada iedzīvotājiem. 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Nav 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām 

   Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva 

pielietošana Jaunpils novada iedzīvotāju labā; 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- 
nav. 

 

Priekšsēdētāja                                                                                                        L.Gintere 
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LĒMUMS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2019. gada 28.februārī 

Nr.16 

Protokola Nr.2, 9.p. 

 

Par degvielas normām pašvaldībai piederošajai tehnikai un transportam 

 

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

Apstiprināt pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu degvielas patēriņa normas:  

Transportlīdzeklis Degvielas patēriņa 
norma uz l/100 km  

vasaras periodā 

Degvielas patēriņa 
norma uz l/100 km 

Cena EUR par 1 
km 

Autobuss ISUZU 

Turquise, JK 8259 

22 24 0.70 

Autobuss ISUZU 
Visigo , KS 9673 

25 27 0.85 

Autobuss BMC, HT 

1904 

25 27 0.95 

Autobuss VW Crafter, 

JZ 8902 

15 17 0.55 

Automašīna Renault 
Master, LB 4504 

13 13 0.40 

Automašīna VW 

Passat, JT 2232 

7 7  

Automašīna Škoda 

Octavia, HZ 3535 

7 7 0.45 

Automašīna VW 
Multivan, KO 523 

8 9 0.65 

Automašīna VW 

Passat, KT 1308 

7 7 0.60 

Automašīna Dacia 

Duster, JF 4320 

7 9  

Tehnika Degvielas norma l/h 

Ceļu greideris Volvo Nord verk 12 

Traktors MTZ-82 10.8 

Traktors KIOTI 5.0 

Krūmgriezis STIHL FS 260 0.9 

Zāles pļāvējs ALKO 532 SP 0.6 

Lapu pūtējs SH 96 0.6 

Zāles pļāvējs ALKO BU SOLO 5256 0.6 

Daudzfunkcionāls mazgabarīta traktors AVANT 
640 

5.0 

Trimmeris Husqvarna 32R 1.2 

Motorzāģis STIHL MS290 (Viesatās) 1.2 
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Motorzāģis STIHL MS 251 (labiek.) 1.2 

Krūmgriezis STIHL FS 410 C (Viesatās) 0.9 

Krūmgriezis STIHL FS 410 C (labiek.) 0.9 

Zāles pļāvējs STIGA PARK PRO-16 (labiek.) 1.2 

Motorzāģis Johnsered 2152TS 1.2 

Zālespļāvējs Stiga grand estate tornado 1.2 

Zāles pļāvēja traktors ZERO TURN RZT50 1.2 
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Nr.17 

Protokola Nr.2, 10.p. 

 
Par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu izmantošanas tarifiem 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14. g punktu, nolemj: 
1. Apstiprināt pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu un mehānismu izmantošanas tarifus; 

2. Autotransporta pārvadāšanas tarifus noteikt par 10% lielākus kā pašizmaksas tarifus; 

3. Pārvadāšanas tarifus novada bērniem, skolēniem, pensionāriem un pašdarbības kolektīviem samazināt 
par 30%. 

Transportlīdzeklis Pašizmaksas tarifs 
euro/km 

Pārvadāšanas tarifs 
euro/km 

Pārvadāšanas tarifs 
novada bērniem, 

skolēniem, 

pensionāriem un 
pašdarbības 

kolektīviem euro/km 

BMC 215 SCB 0.95 1.05 0.74 

Isuzu Visigo  0.85 0.95 0.60 

Isuzu Turquise  0.70 0.82 0.58 

Volkswagen Crafter 0.55 0.61 0.43 

Volksvagen Multivan 0.65 0.72 0.42 

Renault Master 0.40 0.49 - 

Transports Tarifs Jaunpils novada teritorijā 

Euro/h 

Tarifs ārpus Jaunpils novada 

teritorijas Euro/h 

Ceļu greideris Volvo 

Nord verk 

22 25 
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Protokola Nr.2, 11.p. 

 
Par amatu sarakstu, kuru ieņemošās amatpersonas ir pakļautas reālam dzīvības vai 

veselības apdraudējumam 

 

Jaunpils novada domes un pašvaldības amatpersonu un darbinieku obligātās veselības 
apdrošināšanas un apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem kārtības 4.punkts nosaka, ka amatu saraksts, 

kuru ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, tiek 
apstiprināts tikai uz attiecīgo budžeta gadu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 37.panta ceturto daļu, NOLEMJ: 
1. Darbinieki, kuri veicot amata pienākumus pakļauti reālam dzīvības vai veselības 

apdraudējumam (riskam) 2019.gadā ir: 
1.1.Pašvaldības policijas vecākais inspektors; 

1.2.  policijas inspektors; 
1.3. bāriņtiesas priekšsēdētājs; 

1.4. sociālā dienesta vadītājs; 

1.5. sociālais darbinieks; 
1.6. sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem. 

2. Šo darbinieku obligāto veselības apdrošināšanu veic no kārtējā gada pašvaldības vai iestādes 
budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Veselības apdrošināšanas kartes cena pašvaldības policijas 

darbiniekiem nedrīkst pārsniegt 80% no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli 

noteiktā apmēra (426,86 eiro), bāriņtiesas priekšsēdētājam, sociālā dienesta vadītājam, 
sociālajam darbiniekam darbā ar ģimenēm un bērniem un sociālajam darbiniekam 50% no 

normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktā apmēra. 
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Protokola Nr.2, 12.p. 

 
Par 3x3 saieta norisi Jaunpilī 

 
2019.gada 27.februārī Jaunpils novada dome saņēma Biedrības “Trīs reiz trīs” iesniegumu reģ.Nr. 3-

8/149 ar lūgumu apstiprināt “3x3” saieta norisi Jaunpilī 2019.gada 21.-28. jūlijā. Saieta aktivitāšu 

(nakšņošana, ēdināšana, nodarbības kultūras programma) nodrošināšanai Biedrība “Trīs reiz trīs” lūdz 

iespēju izmantot šādas ēkas un objektus: 
- Jaunpils vidusskola (visas ēkas); 

- Jaunpils pils; 
-Jaunpils dzirnavu ēku komplekss; 

- Jaunpils amatu māja; 
- Jaunpils estrāde. 

Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta piekto daļu, 

Jaunpils novada dome nolemj: 
Apstiprināt “3x3” saieta norisi Jaunpilī 2019.gada 21.-28.jūlijā. 
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