LATVIJAS REPUBLIKA

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536;
e -pasts: dome@neretasnovads.lv

NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.10
Neretas novada Neretas pagastā

2018. gada 23. augustā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Sēdi atklāj plkst. 15.05
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības iekšējo personas datu aizsardzības noteikumu
apstiprināšanu
2. Par noteikumu „ Neretas novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas aizsardzības
noteikumi” apstiprināšanu
3. Par kustamās mantas – automašīnas VW PASSAT izsoles rīkošanu
4. Par atļauju piedalīties nekustamā īpašuma izsolē.
5. Par Pārvaldības plāna 2018. – 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā
apstiprināšanu
6. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam
7. Par izmaiņām Neretas novada Administratīvās komisijas sastāvā
7.1. Par R.Lapiņa izslēgšanu no komisijas sastāva
7.2. Par B.Dambrānes apstiprināšanu komisijas sastāvā
8. Par pabalstu piešķiršanu
9. Par nekustamā īpašuma „Silamarči”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, sadalīšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Miņģeni” sadalīšanu
11. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
11.1. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes
pagastā Z/S Baravikas
11.2. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes
pagastā V.Berezovskai
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
12.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā V.E.
12.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā I.P.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Kaspars Baltacis, Agnese Rutka (8)

Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Gita Vegnere – pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste.
Nepiedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis (atvaļinājumā)
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu par Neretas novada domes
2018.gada 28.jūnija lēmuma Nr.111 precizēšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Aija Lapiņa, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Viktorija Trukša, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:
13. Par Neretas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmuma Nr.111 precizēšanu
1.§ (137.)
Par Neretas novada pašvaldības iekšējo personas datu aizsardzības noteikumu
apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 9.augusta atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 8
deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības iekšējos personas datu aizsardzības
noteikumus (Pielikums)
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi
2.§ (138.)
Par Neretas novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas aizsardzības noteikumu
apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 9.augusta atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 8
deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
2

Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada videonovērošanas sistēmas aizsardzības noteikumus
(Pielikums)
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas aizsardzības noteikumi
3.§ (139.)
Par kustamās mantas – automašīnas VW PASSAT izsoles rīkošanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma II nodaļu, ņemot vērā, ka Neretas
novada pašvaldībai savu autonomo funkciju pildīšanai nav lietderīgi paturēt īpašumā kustamo
īpašumu- automašīnu VW PASSAT, atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu automašīnu VW
PASSAT, reģistrācijas Nr. DZ3897, pārdodot to izsolē.
2. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- izpilddirektors Rolands Klibiķis;
Komisijas locekļi:
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs - Juris Zālītis,
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja – Ilona Strade,
Neretas pagasta pārvaldes sekretāre – Gunita Gorbačova,
Pašvaldības juriskonsults – Gita Vegnere.
3. Apstiprināt kustamā īpašuma izsoles noteikumus „Pašvaldības kustamās mantas–
automašīnas VW PASSAT izsoles noteikumi” .
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas pagasta pārvaldes vadītājs J.Zālītis.
4.§ (140.)
Par atļauju piedalīties nekustamā īpašuma izsolē
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Neretas novada pašvaldībā saņemts VAS “Latvijas Pasts” 2018.gada 8.augusta.
paziņojums par nekustamā īpašuma “Ainas”, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā,
izsoli. Nekustamā īpašuma “Ainas” izsole notiks 2018.gada 18.septembrī Latvijas Pasta telpās
Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”. Mārupes novadā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte,
Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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2.

3.

Atļaut Neretas novada pašvaldībai 2018.gada 18.septembrī piedalīties VAS “Latvijas
Pasts” rīkotajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ainas”, kas atrodas
Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, LV-5133, sastāv no zemes gabala 1889 m2
platībā (kadastra Nr.3266 010 0254) un apbūves 233/743 domājamām daļām (kadastra
Nr. 3266 510 0001). Ēka ir kopīpašums, kopīpašnieks – Neretas novada pašvaldība.
Sākumcena 4700,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.
Uzdot Neretas novada pašvaldības juriskonsultam Gitai Vegnerei sagatavot visus
nepieciešamos dokumentus un veikt visas nepieciešamās juridiskās darbības, lai
piedalītos izsolē, kas notiks 18.09.2018.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis

5.§ (141.)
Par Pārvaldības plāna 2018. – 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā
apstiprināšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
2005. gadā Strūves ģeodēziskais loks tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma
sarakstā kā unikāla, sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma, un izcila
sava laika zinātnes, vēstures un tehnikas attīstības liecība. UNESCO Pasaules mantojuma
sarakstā kopumā iekļauti 34 Strūves ģeodēziskā loka punkti no 10 pasaules valstīm.
Neretas novada teritorijā atrodas viens Strūves ģeodēziskā loka punkts - Pilkaln jeb
Pilskalne, atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa
Strobuku pilskalns ar apmetni (valsts aizsardzības Nr. 120) aizsardzības zonā. Pēc
apsekošanas un meklēšanas darbos iegūtās informācijas secināts, ka punkts Pilkaln ir zudis.
Pārvaldības plāns 2018. – 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā
mērķis ir veicināt valsts institūciju un pašvaldību sadarbību un lēmumu pieņemšanā, kas
attiecas uz Strūves ģeodēziskā loka aizsardzību, saglabāšanu un attīstību.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), kā Strūves
ģeodēziskā loka oficiālais mantojuma vietas pārvaldnieks Latvijā, izveidoja Strūves
ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomi (turpmāk – Padome), lai veicinātu valsts
institūciju un pašvaldību sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz
Strūves ģeodēziskā loka aizsardzību, saglabāšanu un attīstību. Pamatojoties uz Strūves
ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes atklāšanas sēdē lēmumu (prot. Nr.1),
Padome lūdz Neretas novada pašvaldības domi apstiprināt sēdē saskaņoto Pārvaldības plānu
2018. – 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 27.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese
Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Pārvaldības plānu 2018. – 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem
Latvijā.
6.§ (142.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga
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Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam
(apstiprināts ar 2017. gada 28. decembra domes sēdes lēmumu Nr.313 (protokols
Nr.15, 10.p.), papildinot amatu sarakstu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā ar
amata vienībām – sociālais pedagogs, kods 2359 01, amata vienību skaits – 0,5 un
pagarinātās dienas grupas skolotājs, kods 2359 03, amata vienību skaits – 0,5.
2. Grozījumus veikt ar 2018. gada 1. septembri.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis
7.§
Par izmaiņām Neretas novada Administratīvās komisijas sastāvā
(Ziņo Aivars Miezītis)
7.1.§ (143.)
Par R.Lapiņa izslēgšanu no komisijas sastāva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu
un Rūda Lapiņa 2018.gada 20.augusta iesniegumu, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti
(Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Aija Lapiņa balsojumā
nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Administratīvās komisijas sastāva Rūdi Lapiņu ar 2018.gada 20.augustu.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
7.2.§ (144.)
Par B.Dambrānes apstiprināšanu komisijas sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu,
Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājas Zeltītes Odiņas 2018.gada 20.augusta iesniegumu un
Baibas Dambrānes piekrišanu darbam komisijā, atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Administratīvās komisijas sastāvā Baibu Dambrāni ar 2018.gada
3.septembri.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
8.§ (145.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Par pašvaldības pabalstiem
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Neretas novadā” trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
9.augusta atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese
Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 170.00 EUR apmērā 1 personai
2. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
2.1.
80 gadu dzīves jubilejā 40.00 EUR apmērā 2 personām;
2.2.
85 gadu dzīves jubilejā 50.00 EUR apmērā 1 personai.
9.§ (146.)
Par nekustamā īpašuma „Silamarči”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatījusi A.O. 2018.gada 31.jūlija iesniegumu ar lūgumu sadalīt īpašumu „Silamarči” 12,2
ha platībā Pilskalnes pagastā, Neretas novadā atdalot 1 zemes vienību izveidojot jaunu
īpašumu ar nosaukumu „Auļi-3” 5.3 ha platībā, Neretas novada dome konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8. punkta 1. daļas 3. punkts paredz pie zemes gabala sadalīšanas
izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā zemes vienība ir nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums,
un no minētā zemes īpašuma tiek atdalīta zemes vienība, nemainot objekta ārējo kontūru vai
apjomu, zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 20. panta 1. punktu, neveidojas jauns kadastra objekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 20. punktu, 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 20. panta 1. punktu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 9.augusta
atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Silamarči”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
vienu zemes vienību 5.3 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Auļi-3”.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§ (147.)
Par nekustamā īpašuma „Miņģeni” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot Z.K. 27.07.2018. iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt viņai piederošo
nekustamo īpašumu „Miņģeni”, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, atdalot no
nekustamā īpašuma divas zemes vienības ar platību 17,7 ha, un izveidot jaunu nekustamo
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īpašumu ar nosaukumu „Mazmiņģeni”, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no četrām
zemes vienībām un,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā
drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos,
1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Miņģeni”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
divas zemes vienības 17,7 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Mazmiņģeni”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Miņģeni” zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta
pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
11. §
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
11.1. § (148.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā Z/S
Baravikas
Izskatot Z/S Baravikas 20.08.2018. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto
zemju “Sporta laukums” ar kadastra Nr.32740050220, “Silmači” ar kadastra Nr.
32740050222 un “Pīskupi” ar kadastra Nr.32740050241
iznomāšanu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a) punktu, MK 2007.gada 30. oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publisko personu zemes nomu” 18.1. punktu MK
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 12.1.1..punktu un
Neretas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra noteikumi “Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadā” , atklāti
balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Iznomāt Z/S Baravikas Neretas novada pašvaldībai piekrītošās Pilskalnes pagasta
neapbūvētās zemes vienības: “Sporta laukums” kadastra Nr.32740050220 ar platību
1.0 ha, “Silmači” kadastra Nr. 32740050222 ar platību 2.1 ha, “Pīskupi” kadastra Nr.
32740050241 ar platību 4.05 ha uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 1.5% apmērā
no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 ( pieci)
gadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101
2. Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas noslēgt
zemes nomas līgumu ar Z/S. Baravikas
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.2. § (149.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
V.Berezovskai
Izskatot V.itas B. 20.08.2018. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes Līņi ar
kadastra Nr. 3274006 0102 iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.a) punktu, MK 2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publisko personu zemes nomu” 18.1. punktu MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 12.1.1..punktu un Neretas novada pašvaldības 2017. gada 23.
novembra noteikumi “ Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Neretas novadā” , atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese
Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt V.B. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Līņi”
,Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, ar kadastra Nr. 3274 006 0102 un platību 1.8 ha,
uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātā zemes gabala
kadastrālās vērtības, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- „Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101 .
2. Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt zemes nomas līgumu .
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12. §
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
12.1. § (150.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā V.E.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu,
11.panta trešo daļu, III1 nodaļu, APL 76. pantu, atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu V.E. un viņas
ģimenes locekļiem mājā “Radzes”, dzīvokli Nr.2 ar kopējo platību 61.2 m2, Ērberģē,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot V.E. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas V.E. un viņas ģimenes locekļiem 1 (viena) mēneša laikā
deklarēt dzīvesvietu jaunajā adresē.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.2. § (151.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā I.P.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu,
11.panta trešo daļu, III1 nodaļu, APL 76. pantu, atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I.P. un viņas
ģimenes loceklim Liepu ielā 1, dzīvokli Nr.4 ar kopējo platību 27.44 m2, Ērberģē,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
3. Uzdot I.P. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas I.P. un viņas ģimenes locekļiem 1 (viena) mēneša laikā
deklarēt dzīvesvietu jaunajā adresē.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13. § (152.)
Par Neretas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmuma Nr.111 precizēšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Izvērtējot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.64 zvērinātas tiesu izpildītājas A.Kaņepes
iebildumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot, PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga
Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Precizēt Neretas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumu Nr.111 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Annas Drozdas
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par nekustamo īpašumu “Strautiņi”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads”, lemjošās
daļas 1.punktā personai Annai Drozdai norādot personas kodu 150684-10412.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdi slēdz plkst.15.45
Nākošā domes sēde 2018.gada 27.septembrī,
administrācijas telpās, plkst.15.00.

Neretā, Neretas novada pašvaldības

Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2018. gada 13.septembrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2018. gada 13.septembrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2018. gada 13.septembrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Aivars Miezītis/, 27.08.2018.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 27.08.2018.
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