
 

 
JAUNPILS NOVADA DOME 

Domes sēde 

 

  SĒDES  PROTOKOLS 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

 

2019. gada 31.janvārī                                                 Nr. 1 

SĒDE SASAUKTA: 2019. gada  31.janvārī plkst. 9.00 

SĒDI SĀK: 2019. gada  31.janvārī plkst. 9.00 
SĒDI VADA: priekšsēdētāja Ligita Gintere 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Velga Pavlovska Līga Bierande, Dace Adiņa, Raivis Pranis 

Darbinieki: galvenā grāmatvede Anta Skuja, Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Rasa, Juridisko 
pakalpojumu sniedzējs Juris Valters, jurista palīgs Dzidra Krastiņa, Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte 

Nepiedalās: A.Rasa /pamatdarba dēļ/, R.Altenburgs /pamatdarba dēļ/, A.Fridrihsons /personīgu iemeslu 

dēļ/, J.Krūmiņš /personīgu iemeslu dēļ/. 
Darba kārtība: 

1. Par 2018.gada budžeta izpildi 
2. Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un savstarpējiem 

norēķiniem vienam audzēknim mēnesī 

3. Par projekta pieteikuma „Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveide un attīstība Jaunpils novadā” iesniegšanu un kredīta ņemšanu Valsts kasē 

4. Par nekustamā īpašuma „Ilgas” sadalīšanu 
5. Par apmežošanu un zemes lietošanas mērķa nomaiņu īpašumā „Rudeņi” 

6. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Pensionāru Biedrība „Jaunpils”” 
7. Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

 
1. Par 2018.gada budžeta izpildi 

Ziņo A.Skuja 
Jautājums izskatīts  Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.janvārī. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, R.Pranis, L.Bierande), pret nav, 
atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.1 “Par 2018.gada budžeta izpildi” projektu. 
[..] 

 
2. Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un savstarpējiem 

norēķiniem vienam audzēknim mēnesī 

Ziņo A.Skuja 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 23.janvārī. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, R.Pranis, L.Bierande), pret nav, 

atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.2 “Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un sasvtarpējiem 

norēķiniem vienam audzēknim mēnesī” projektu. 

[..] 

 

3. Par projekta pieteikuma „Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveide un attīstība Jaunpils novadā” iesniegšanu un kredīta ņemšanu Valsts kasē 

Ziņo V.Zīverte 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 16.janvārī. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, R.Pranis, L.Bierande), pret nav, 

atturas nav, NOLEMJ: 



 

Apstiprināt lēmuma Nr.3 “Par projekta pieteikuma „Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā” iesniegšanu un kredīta ņemšanu Valsts kasē” 
projektu. 

[..] 
4. Par nekustamā īpašuma „Ilgas” sadalīšanu 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 16.janvārī. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, R.Pranis, L.Bierande), pret nav, 
atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.4 “Par nekustamā īpašuma “Ilgas” sadalīšanu” projektu. 
[..] 

 
5. Par apmežošanu un zemes lietošanas mērķa nomaiņu īpašumā „Rudeņi” 

Ziņo Dz.Krastiņa 
 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 16.janvārī. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, R.Pranis, L.Bierande), pret nav, 
atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr. “Par apmežošanu un zemes lietošanas mērķa nomaiņu īpašumā “Rudeņi”. 

[..] 
 

6. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Pensionāru Biedrība „Jaunpils”” 

Ziņo Dz.Krastiņa 
Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 16.janvārī. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, R.Pranis, L.Bierande), pret nav, 

atturas nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt lēmuma Nr.6 “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Pensionāru Biedrībai 

“Jaunpils”” projektu. 
[..] 

 
7. Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo L.Gintere 
 Jautājums izskatīts Finanšu, attīstības, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē 16.janvārī. 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par (L.Gintere, V.Pavlovska, D.Adiņa, R.Pranis, L.Bierande), pret nav, 
atturas nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma Nr.7 “Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu” projektu. 
[..] 

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

 

Sēdi beidz 9.30. 
 

Sēdi vadīja    L.Gintere 
 

 
Sēdi protokolēja   D.Ellere 
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2019. gada 31.janvārī 
Nr. 1 

Protokola Nr.1, 1.p. 

 
Par 2018.gada budžeta izpildi 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.apakšpunktu un 46.pantu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 28. pantu NOLEMJ: 
Apstiprināt 2018.gada budžeta izpildi: 

 

Pamatbudžets:  EUR 

 Atlikums uz 01.01.2018. 211681.00 

 Ieņēmumi 2959242.00 

 Saņemts kredīts 658427.00 

 Izdevumi 3451740.00 

 Atmaksāts kredīts 252278.00 

 Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 34902.00 

 Atlikums uz 31.12.2018. 90430.00 

Speciālais 
budžets: 

  

 Atlikums uz 01.01.2018. 23057.00 

 Ieņēmumi 114494.00 

 Izdevumi 104034.00 

 Atmaksāts kredīts 2827.00 

 Atlikums uz 31.12.2018. 30690.00 

Ziedojumu 
budžets: 

  

 Atlikums uz 01.01.2018. 1924.00 

 Ieņēmumi 490.00 

 Izdevumi 1926.00 

 Atlikums uz 31.12.2018. 488.00 

   

 

 
 

Priekšsēdētāja        L.Gintere 
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Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un savstarpējiem norēķiniem 
vienam audzēknim mēnesī 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta  2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 418 „Kārtība, 

kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem” 4.punktu, likuma  

„Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas  14.punkta  „g” apakšpunktā noteikto Jaunpils novada dome 
NOLEMJ: 

1. Noteikt Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumus savstarpējiem norēķiniem 
vienam audzēknim mēnesī no 2019.gada 1.janvāra; 

2. Uzdot grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot līgumus ar pašvaldībām, kuru teritorijā 
dzīvojošie audzēkņi apmeklē Jaunpils novada izglītības iestādes, kā arī nodrošināt kontroli par noslēgto 

līgumu līgumsaistību izpildi; 

3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 2018.gada 29.septembra domes sēdes Nr.8 lēmums 
Nr.140 „Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējiem norēķiniem vienam 

audzēknim mēnesī”. 
Pielikumā: Izcenojumi uz 1 (vienas) lapas. 

 

Priekšsēdētāja        L.Gintere  

 

  



 

PIELIKUMS 
 Jaunpils novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes 

 lēmumam Nr.2 
Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumi savstarpējiem norēķiniem vienam audzēknim mēnesī  no 

01.01.2019.  

EKK Rādītājs Jaunpils 

vidusskola 

PII 

Zemenīte 

1100, izņemot prēmijas, 

naudas balvas 1148 un 

darba devēja piešķirtos 

labumus un maksājumus 

1170 

Atalgojums                                           1100 97400 38216 

1148 0 0 

1170 0 0 

1200, izņemot VSAOI no 

prēmijām un naudas balvām 

1148 un darba devēja 

piešķirtajiem labumiem un 

maksājumiem 1170 

D.D. VSA obligātās iemaksas 23464 9206 

2100, izņemot ārvalstu 

mācība, darba un dienesta 

komandējumus 2120 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 

128 0 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 1112 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 48910 4607 

2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu 

saistītie izdevumi 

18921 52 

2240, izņemot kapitālo 

remontu 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 8254 234 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 457 0 

2260,  izņemot 

transportlīdzekļu noma 2262  

Īre un noma 1761 0 

2270 Citi pakalpojumi 2736 519 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 

9523 399 

2320, izņemot degvielu 2322 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 0 

2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

98 0 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 5103 341 

2360, izņemot ēdināšanas 

izdevumus 2363 

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 

648 12 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 7570 277 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 362 0 

5233 Bibliotēku krājumi 1230 0 

 kopā 227677 53863 

 Audzēkņu skaits 01.01.2019. 279 34 

 Izmaksas uz vienu audzēkni gadā EUR 816.05 1584.21 

 Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī EUR 68.00 132.02 

 Valsts budžeta līdzekļi 
  

 Mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai, VSAOI  
426558 

0 

 Dotācija 1.,2.,3. un 4.klašu skolēnu ēdināšanai 22331 0 

 Dotācija mācību literatūras un mācību līdzekļu 

iegādei 
5354 

0 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere  
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Par projekta pieteikuma „Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveide un attīstība Jaunpils novadā” iesniegšanu un kredīta ņemšanu Valsts kasē 

Saskaņā ar 2016.gada 29.decembra MK noteikumu Nr. 871 „Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 

ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 

„Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” __. punktu NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta pieteikumu „Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
un attīstība Jaunpils novadā” aktivitātē 9.3.1. Specifiskā atbalsta mērķis „Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” – 2.kārta. 

Projekta aktivitātes ir: 
1. Grupu dzīvokļu mājas un attelpas brīža pakalpojuma vietu izveide dzīvojamajā mājā „Lodes”; 

2. Rehabilitācijas centra izveide jau esošajā fizioterapijas infrastruktūrā „Ērģelniekos”. 
Projekta kopējās izmaksas EUR 421 615, projekta attiecināmās izmaksas EUR 246 248, publiskais 

finansējums EUR 195 372. 

3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 21%, t.i., EUR 50 875, kā arī segt neattiecināmās 
izmaksas, ietverot PVN, kas sastāda EUR 171 858. Projekta līdzfinansēšanai kasē tiks ņemts 

aizdevums uz 30 gadiem EUR 418 106 Valsts Kasē 2019.gadā, atmaksāt aizdevumu 
paredzēts sākt 2022. gadā.  

4. Par lēmuma izpildi atbildīgā Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte. 

 
 

 

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 

2019. gada 31.janvārī 
Nr. 4 

Protokola Nr.1, 4.p. 

 
Par nekustamā īpašuma „Ilgas” sadalīšanu 

Jaunpils novada dome 08.01.2019. saņēma īpašnieces [..] iesniegumu, reģ. Nr. 3-7/20, ar lūgumu 

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

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

īpašums „Ilgas” atrodas Viesatu pagastā ar kopējo platību 22,0 ha, tas sastāv no diviem atsevišķiem 
zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem, tādēļ saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

zemes ierīcības projekts nav jāizgatavo.  
Saskaņā ar īpašnieces Sandras Šteinas iesniegumu Nr. 3-7/20, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 19.panta pirmo daļu, Zemesgrāmatu likuma 36.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 14.un 15.pantu, 30.01.2013. Jaunpils novada domes saistošo noteikumu nr.2 „Jaunpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 

3.3 punktu, Jaunpils novada dome nolemj : 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ilgas”, īpašuma kadastra nr.90900020170, kopējā 

platība 22,0 ha, vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 90900020203 3,2 ha platībā. Atdalītajam 
zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Skabārži”, nomainīt zemes lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101” uz „zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201”, saglabāt zemes lietošanas tiesību 
apgrūtinājumus, reģistrēt to NĪVKIS kā pastāvīgu īpašumu. 

2. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums „Ilgas” sastāvēs no vienas zemes vienības ar zemes 
kadastra apzīmējumu 90900020170 18,8 ha platībā, īpašumam saglabāt esošo nosaukumu „Ilgas”, zemes 

vienībai saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, un saglabāt esošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. Uz zemes 
gabala atrodas drupas. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, 

Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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 Par apmežošanu un zemes lietošanas mērķa nomaiņu īpašumā „Rudeņi” 

 Jaunpils novada dome 2018.gada 17.decembrī saņēma īpašnieces [..], iesniegumu par zemes 

apmežošanu un zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Rudeņi” Jaunpils pagastā. 
Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns ar iezīmētām apmežošanas robežām, apmežojamās zemes 

platība 13,2 ha (visa zeme nemeliorēta, tā ir daļēji ar krūmiem aizaugusi dabiska pļava). Zemes vienībai 
nav piebraucamā ceļa, tādēļ ir apgrūtināta intensīva zemes izmantošana lauksaimniecībā. Iesniegumam 

pievienots VAS ZMNĪ dokuments Nr.K-1-12-1003 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 13,9 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 90560030110, zeme ir reģistrēta zemesgrāmatā, 
īpašniece Ausma Sproģe, zemes vienības daļa jau šobrīd ir mežs, kurš reģistrēts NĪVKIS. Zemes vienībai 

kadastrā reģistrētā lauksaimniecības zeme 13,0 ha platībā, kura jau šobrīd ir daļēji aizaugusi ar jaunu 

mežu,  jo ilgstoši nav bijusi lauksaimniecībā 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, 

kurā noteikts, ka mežu ieaudzē mazvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kuras normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā var transformēt meža zemē”, 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 nekustamā īpašuma „Rudeņi” mežierīcības projektu, iekļaujot projektā visu 

lauksaimniecības zemi 13,0 ha platībā, zemes kadastra apzīmējums 90560030110.  
2. Atļaut apmežot nekustamā īpašuma „Rudeņi” Jaunpils pagastā Jaunpils novadā, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 90560030110, lauksaimniecības zemi visā tās13,0 ha platībā. 

3. Pēc mežierīcības projekta reģistrēšanas mežniecībā un zemes apmežošanas nomainīt zemes 
lietošanas mērķi visai zemes vienībai 13,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 90560030110, 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.1, 6.p. 

 
 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Pensionāru Biedrība „Jaunpils”” 

Jaunpils novada dome 2019.gada 8.janvārī saņēma iesniegumu no pensionāru biedrības 

„Jaunpils”, juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, iesniegumu reģ. Nr.3-8/22 – 
ar lūgumu piešķirt bezatlīdzības lietošanā telpas, kas atrodas Jaunpils novada pašvaldībai piederošā ēkā 

Jaunpils pagasta „Jaunkalnos”, blakus biedrības lietošanā esošajām telpām. Telpas nepieciešamas 

trenažieru izvietošanai.   
Izskatot iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus, Dome konstatēja: 

1. Pensionāru biedrībai „Jaunpils” ar 28.12.2017. lēmumu bezatlīdzības lietošanā ir piešķirtas telpas, 

kas atrodas Jaunpils novada domei piederošā ēkā „Jaunkalni”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā, ar kopējo platību 25,85 m2 pensionāru biedrības aktivitātēm. 

2.  Biedrībai ir vairāki trenažieri, kuri pašreiz atrodas privātmājas pagrabā, bet, lai tos varētu 

izmantot, ir nepieciešama telpa, kur tos izvietot. 

3. Telpu nomas līgums par telpām, kas atrodas blakus, ir izbeigts 31.12.2017. 

4. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.panta otrās daļas 41 punktu, pašvaldība ir tiesīga savu mantu nodot bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai. 

5. Ar Valsts ieņēmumu dienesta  2016.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.30.6-8.2/31759, pensionāru 
biedrībai „Jaunpils” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss sekojošā darbības jomā – 

pilsoniskas sabiedrības attīstība, lēmums stājās spēkā 2016.gada 22.aprīlī. 
Pamatojoties uz pensionāru biedrības „Jaunpils” iesniegumu, saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, lai sekmētu biedrības 

iniciatīvu sabiedrības sociālās labklājības celšanā, NOLEMJ: 
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - pensionāru biedrībai 

„Jaunpils”, reģ. Nr. 50008167691, nedzīvojamās telpas, kas atrodas Jaunpils novada 

domei piederošā ēkā „Jaunkalni”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, ar kopējo 

platību 13,00 m2 pensionāru biedrības aktivitātēm. 
2. Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz brīdim, kamēr pensionāru 

biedrībai „ Jaunpils” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai līdz brīdim, kad 
īpašums būs nepieciešams pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā uz  10 

gadiem. 

3. Nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir sabiedriskā labuma 
organizācijas – pensionāru biedrības „Jaunpils” darbības nodrošināšana pilsoniskās 

sabiedrības un kultūras attīstībā. 
4. Par lēmuma izpildi atbildīgais izpilddirektors P. Baranovskis. 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere 
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Protokola Nr.1, 7.p. 
Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

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

apstiprināšanu. 
 Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.1.apakšpunktam ir izstrādāts Tukuma 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma projekts. Nolikuma projekts saskaņots ar 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļu un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldi 2018. gada 4.aprīlī (Vēstule reģistrēta 
Domē ar Nr.2057) un atkārtoti apstiprināts 2018.gada 26.jūlija Tukuma novada Domes sēdē, mainoties 

Civilās aizsardzības komisijas sastāvam. 
Ar 2018.gada 12.septembra Domes lēmumu (prot.Nr.20 1.§)  2018.gada 13.septembrī ir izbeigtas 

darba tiesiskās attiecības ar Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoru Tukuma novada pašvaldības 

izpilddirektoru Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekli Māri Rudaus-Rudovski. 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu (pašvaldībām ir 

šādas autonomās funkcijas: 18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā), Civilās 
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu (pašvaldības domes 
uzdevumi ir šādi: 2) apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu):  

1. Izslēgt Māri Rudaus-Rudovski no Tukuma sadarbības komisijas teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas sastāva, 

2. iekļaut Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā Tukuma novada 
pašvaldības izpilddirektori Daci Lebedu. 

 

 
Priekšsēdētāja         L.Gintere 

 

 


