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
Neretas novada Neretas pagastā

2014. gada 25. septembrī

Sēde sasaukta plkst. 1500, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.05
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu.
2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 „Par pašvaldības
pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības noteikumos par dienesta autotransporta
un saziņas līdzekļu izmantošanas, transporta izdevumu kompensācijas un
komandējumu izdevumu atlīdzināšanas kārtībā.
4. Par Sproģu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
5. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2014.gadam.
6. Par pabalstu piešķiršanu.
7. Par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem izdevumiem grāmatas “Es – daļa no visas
dabas” izdošanai.
8. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu:
8.1. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no R.Z.;
8.2. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no L.Z.;
8.3. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no J.K.;
8.4. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no J.V.;
8.5. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no T.G.;
8.6. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no L.B.;
8.7. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no T.G.;
8.8. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no V.J.;
8.9. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no K.S.;
8.10. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no U.Z.;
8.11. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no E.D.;
8.12. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no L.J.;
8.13. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no V.E.;
9. Par bibliotēku darba laika apstiprināšanu
10. Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai.

11. Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu Neretas novada Pilskalnes pagastā.
12. Par kadastra datu aktualizāciju .
13. Par nekustamā īpašuma „Avenes” sadalīšanu.
14. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu
15. Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai
16. Par zemes vienību platību precizēšanu.
17. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Mazzalves pagastā.
18. Par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3296 006 0221.
19. Par Viļņa Vietnieka virzīšanu O.Vācieša literārās prēmijas dzejā saņemšanai.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Aivars Miezītis, Olga Jalovčuka, Anna Grenciņa – Grencione, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, (6)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Juris Zālītis - Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Zeltīte Odiņa - Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Valentīna Dubina - Neretas novada pašvaldības juriskonsults,
Žanna Miezīte – izglītības darba speciālists,
Agnese Rutka – sabiedrisko attiecību speciālists,
Inga Jermuša – Neretas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Ieinteresētās personas:
Laikraksta “Staburags” reportieris Imants Kaziļuns.
Nepiedalās –
Deputāti - Sandra Andersone (slimības dēļ) Arvīds Kviesis (komandējums), Laima Grebska
(pamatdarba dēļ).
1.§
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2014
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, MK 2014.gada 18.augusta rīkojumu
Nr.429 „Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm
2014.gadam”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/2014 „Par
grozījumiem Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”. (Pielikums Nr.1)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam”.
2.§
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.
22/2013„Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Olga Jalovčuka)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.
22/2013„Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” . (Pielikums Nr.2)
2. Vispārējai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus publicēt Neretas novada pašvaldības izdevumā „Neretas novada
vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas laikrakstā
„Neretas novada vēstis”.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/2014 “Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.
22/2013 „Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā”’” .
3.§
Par grozījumiem noteikumos „Neretas novada pašvaldības noteikumi par dienesta
autotransporta un saziņas līdzekļu izmantošanas, transporta izdevumu kompensācijas
un komandējumu izdevumu atlīdzināšanas kārtību”
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, LR
likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
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(Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus noteikumos “Neretas novada pašvaldības noteikumi par dienesta
autotransporta un saziņas līdzekļu izmantošanas, transporta izdevumu
kompensācijas un komandējumu izdevumu atlīdzināšanas kārtību” 8., 9.,18.,32.,
37 punktu izsakot šādās redakcijās:
„ 8. Pašvaldības izpilddirektors savā rīkojumā nosaka autotransporta izmantošanas
mērķi, degvielas patēriņa limitu euro katram transporta līdzeklim mēneša
periodam.
9. Domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem
piešķirtajam autotransportam ir jābūt pieejamam 24 stundas diennaktī sava amata
pienākumu pildīšanai.
18. Ja darbinieks pārsniedzis rīkojumā noteikto mēneša degvielas patēriņa limitu,
atbildīgā persona iesniedz izpilddirektoram motivētu pieprasījumu limita
palielinājumam. Ja degvielas limits pārsniegts nepamatoti, atbildīgā persona
atlīdzina izdevumus par pārtērēto degvielu.
32. Mobilo tālruņu sarunu izmaksu limitu mēnesī un priekšapmaksas sarunu kartes
iegādi nosaka pašvaldības izpilddirektors ar savu rīkojumu, un apmaksu veic no
pašvaldības finanšu līdzekļiem budžeta ietvaros.
37. Noteikumus var precizēt ar domes priekšsēdētāja vai pašvaldības
izpilddirektora rakstveida rīkojumiem, kas būs šo noteikumu pielikumi un to
neatņemama sastāvdaļa.”
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. oktobri.
4. §
Par Sproģu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Aivars Miezītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Vispārējās izglītības likuma 9. panta otro daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 28.
punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sproģu pamatskolas nolikumu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu,188.panta
pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Sproģu pamatskolas nolikums.
5. §
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2014.gadam
(Ziņo: Dzintra Noreika)
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Izskatot Sproģu pamatskolas direktores Santas Glazīrinas iesniegumu, pamatojoties uz
LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2014. gadam
(apstiprināts ar 2013. gada 19. decembra domes sēdes lēmumu – protokols Nr.16 p.1),
nosakot:
1.1. Zalves pagasta pārvaldē ar 30. septembri izslēgt:
1.1.1. Pirmsskolas izglītības skolotājs, kods 234201, likme- 0,5.
1.2. Zalves pagasta pārvaldē ar 1. oktobri noteikt:
1.2.1. Pagarinātās dienas grupas skolotājs, kods 235903, likme- 0,4.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības sekretāre Edīte Dābola.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Par pašvaldības pabalstiem
Neretas novadā” trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. A.B.;
1.1.2. V.B.;
1.1.3. E.F.;
1.2.
90 gadu dzīves jubilejā 30.00 EUR apmērā:
1.2.1. R.G.;
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 145.00 apmērā:
2.1.
K.B.;
2.2.
S.B.;
2.3.
MK.;
2.4.
J.P.;
2.5.
L.L.
7.§
Par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem izdevumiem
grāmatas “Es – daļa no visas dabas” izdošanai
(Ziņo: Ilona Strade)
2014. gada 8. septembrī Neretas novada pašvaldībā ir saņemts Jāņa Jaunsudrabiņa
muzeja “Riekstiņi” vadītājas I.Līdumas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus grāmatas “Es
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daļa no visas dabas” 125 eks. izdošanai EUR 502,16 apmērā. Cenā iekļauts grāmatas dizains,
maketēšana, saskaņošana, druka, pēcapstrāde.
Izskatot I.Līdumas 2014. gada 8. septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.panta
otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas un Izglītības un kultūras jautājumu
komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem EUR
502.16 (pieci simti divi euro 16 centi) grāmatas „Es - daļa no visas dabas” 125 eks.
izdošanai, līdzekļus pārskaitot pēc rēķina piestādīšanas.
2. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības
budžetā.
8.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu
(Ziņo: Inga Jermuša)
8.1.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no R.Z.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.1. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumiem
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt R.Z., deklarēta dzīvesvieta (adrese), samaksu par L.Z. nodrošināto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi) mēnesī
sākot ar 2014.gada 01.oktobri.
2. R.Z. mēnesi pārskaitīt augstāk minēto summu uz Neretas novada pašvaldības kontu
LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.2.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no L.Z.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumiem
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“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt L.Z. deklarēta dzīvesvieta (adrese),
1.1.
samaksu par D.K. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pašvaldības
finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 96,00
euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī sākot ar 2014.gada 01.oktobri;
1.2.
samaksu par R.K., nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobri;
1.3.
samaksu par S.M.Z. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobri.
2. L.Z. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minētās summas uz Neretas novada pašvaldības
kontu LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.3.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no J.K.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumiem
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt J.K. deklarēta dzīvesvieta (adrese),
1.1.
samaksu par D.K. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobri.
1.2.
samaksu par R.K. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobri.
2. J.K. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minētās summas uz Neretas novada pašvaldības
kontu LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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8.4.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no J.V.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumiem
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt J.V. deklarēta dzīvesvieta (aderese), samaksu par M.V. nodrošināto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi)
mēnesī sākot ar 2014.gada 01.oktobri.
2. J.V. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minēto summu uz Neretas novada pašvaldības kontu
LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.5.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no T.G.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumiem
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt T.G. deklarēta dzīvesvieta (adrese), samaksu par M.V. nodrošināto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi)
mēnesī sākot ar 2014.gada 01.oktobri.
2. T.G. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minēto summu uz Neretas novada pašvaldības kontu
LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.6.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no L.B.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
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pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumiem
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt L.B. deklarēta dzīvesvieta (adrese), samaksu par E.B. nodrošināto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi)
mēnesī sākot ar 2014.gada 01.oktobri.
2. L.B. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minēto summu uz Neretas novada pašvaldības kontu
LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.7.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no T.G.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.1. un 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija
noteikumiem “Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no
vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
(Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt T.G. deklarēta dzīvesvieta (adrese),
1.1.
samaksu par Ģ.J. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobri;
1.2.
samaksu par M.J. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobri.
2. T.G. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minētās summas uz Neretas novada pašvaldības
kontu LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.8.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no V.J.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
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apmēru bērnam” 2.1. un 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija
noteikumiem “Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no
vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
(Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt V.J. deklarēta dzīvesvieta (adrese),
1.1.
samaksu par Ģ.J. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobri;
1.2.
samaksu par M.J. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobri.
2. V.J. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minētās summas uz Neretas novada pašvaldības
kontu LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.9.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no K.S.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.1. un 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija
noteikumiem “Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no
vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
(Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt K.S. deklarēta dzīvesvieta (adrese),
1.1.
samaksu par K.S. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobri;
1.2.
samaksu par M.S. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi) mēnesī sākot ar 2014.gada
01.oktobri;
1.3.
samaksu par K.S. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi) mēnesī sākot ar 2014.gada
01.oktobri.
2. K.S. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minētās summas uz Neretas novada pašvaldības
kontu LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.10.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no U.Z.
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Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumiem
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt U.Z., deklarēta dzīvesvieta (adrese), samaksu par S.M.Z. nodrošināto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē 96,00 euro (deviņdesmit seši euro
un 00 centi) mēnesī sākot ar 2014.gada 01.oktobri.
2. U.Z. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minēto summu uz Neretas novada pašvaldības kontu
LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.11.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no E.D.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumiem
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt E.D. deklarēta dzīvesvieta (adrese), samaksu par G.D. nodrošināto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē 96,00 euro (deviņdesmit seši euro
un 00 centi) mēnesī sākot ar 2014.gada 01.oktobrim.
2. E.D. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minēto summu uz Neretas novada pašvaldības kontu
LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.12.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no L.J.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumiem
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
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Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt L.J. deklarēta dzīvesvieta (adrese),
1.1.
samaksu par S.J. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobri;
1.2.
samaksu par A.J. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē 96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī sākot ar
2014.gada 01.oktobrim.
2. L.J. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minētās summas uz Neretas novada pašvaldības
kontu LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.13.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no V.E.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.punktu, 3.punktu, un 5.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam” 2.2. punktu un Neretas novada domes 2014. gada 26. jūnija noteikumiem
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt V.E. deklarēta dzīvesvieta (adrese), samaksu par L.E. nodrošināto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē 96,00 euro (deviņdesmit seši euro
un 00 centi) mēnesī sākot ar 2014.gada 01.oktobri.
2. V.E. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minēto summu uz Neretas novada pašvaldības kontu
LV64HABA0551025939090 AS „Swedbank”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.§
Par bibliotēku darba laika apstiprināšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika, Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 2001. gada
7. augusta MK noteikumu Nr.355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” 3.9.
punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošu darba laiku Neretas novada Mazzalves pagasta bibliotēkai ar
01.10.2014.:
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Pirmdiena
Brīvdiena
Otrdiena
08.30 - 12.00 un 12.30 - 17.30
Trešdiena
08.30 – 12.00 un 12.30 –17.30
Ceturtdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 –16.30
Piektdiena
09.30 - 12.00 un 12.30 –17.00
Sestdiena
10.00 – 12.00 un 12.30 – 15.00
Svētdiena
Brīvdiena
Mēneša pēdējā otrdiena – sanitārā diena
2. Apstiprināt sekojošu darba laiku Neretas novada Zalves pagasta bibliotēkai ar
01.10.2014.:
Pirmdiena
Brīvdiena
Otrdiena
08.30 - 15.30 un 16.30 - 18.00
Trešdiena
08.30 – 15.30 un 16.30 –18.00
Ceturtdiena 08.30 – 15.30 un 16.30 –18.00
Piektdiena
09.30 - 15.30 un 16.30 –18.00
Sestdiena
Brīvdiena
Svētdiena
09.00 – 15.00
Mēneša pēdējā otrdiena – sanitārā diena
10.§
Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot Valsts zemes dienesta vēstuli no 02.09.2014. Nr.2-04/834 “Par pašvaldību
tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošajām zemes vienībām”, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekritīgo zemi” 13.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Neretas novada pašvaldībai piekrīt šādas zemes vienības
1.1. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemes grāmatās” 3.panta 2.daļas 2. un 5.punktu
N.pk.
1
2

Nosaukums
Nākotnes iela 25A
Nākotnes iela 21 A

Kadastra nr.
32740050255
32740050256

Platība ha
0.08
0.2

11.§
Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu Neretas novada Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatījusi J. Bukšas .iesniegumu par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu,
pamatojoties uz Latvijas Republikas MK 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punktu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 20.punktu , atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
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Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt ēkai „Vīņaukas” nosaukumu no „Vīņaukas” uz „Ābelītes”, kadastra
Nr.32740030073003
2. Noteikt adresi ēkai ar kadastra Nr. 32740030073003 “Ābelītes”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads, LV-5110
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV –
3007, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
12. §
Par kadastra datu aktualizāciju
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Ņemot vērā 2014.gada 02 septembra VZD vēstuli Nr.2-04.1-Z/835 „Par kadastra datu
aktualizāciju”, kurā izteikts lūgums pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu un
apstiprināšanu zemes vienībām, kas atrodas Neretas novadā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK 2012.gada 10.aprīļa Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”132.3.apakšpunktu Neretas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Precizēt un apstiprināt zemes platības Pilskalnes pagastā zemes vienībai „Gērķi-IzkalņiOdiņi” ar kadastra apzīmējumu 3274 004 0123, zemes platību no 0.4 ha uz 0.1502 ha, kas
atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
2. Lēmumu par zemes vienību platību precizēšanu un apstiprināšanu piecu darbdienu laikā
iesniegt Valsts zemes dienestā un lūgt reģistrēt Nekustamā īpašuma Valsts kadastra
reģistra informācijas sistēmā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par nekustamā īpašuma „Avenes” sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi D.A., dzīvojoša (adrese), 08.09.2014, iesniegumu (2.1.8/615) ar lūgumu atdalīt
no īpašuma „Avenes” ar kopējo platību 10.29 ha 2.zemes vienību, jauna nekustamā īpašuma
„Grāviņi” izveidošanai , kā arī tam pievienotos dokumentus, novada dome
konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz pie zemes gabala sadalīšanas izstrādāt
zemes ierīcības projektu. Tā kā šī likuma izpratnē zeme gabals ir zemes vienība, kas
norobežota ar pastāvīgiem situācijas elementiem un no minētā īpašuma tiek atdalīta atsevišķa
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 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
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16.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka D.A. sadala viņai piederošo nekustamo īpašumu „Avenes” Neretas
pagastā, Neretas novadā, no nekustamā īpašuma atdalot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3270 003 0146 4.14 ha platībā, jauna nekustamā īpašuma izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra Nr. 3270 003 0146, 4.14 ha platībā, piešķirt
jaunu nosaukumu „Grāviņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Atdalāmajai zemes vienībai ar platību 4.14 ha un kadastra Nr. 3270 003 0146 noteikti
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
3.1.
150301ceļa servitūta teritorija – 0.05 ha
4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3270 003 0148 6.15 ha platībā atstāt nosaukumu „Avenes” , adrese
„Avenes”, Neretas pagasts, Neretas novads un zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu
(Ziņo: Juris Zālītis, Zeltīte Odiņa)
Izskatījusi SIA “Dicitur, Factum Est” īpašnieka N. D. iesniegumus par nekustamo
īpašumu “Kalpaki 1” Neretas pagastā ar platību 2.4 ha, “Cūciņas” Mazzalves pagastā ar
platību 1.7 ha un “Blakus Ramaņiem” Mazzalves pagastā ar platību 3 ha, iznomāšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14 a. punktu, MK 2007. gada
30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskās personas 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. punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA “Dicitur, Factum Est”, reģ. Nr. 40103768008, juridiskā adrese
Kokneses prospekts 16-1, Rīga, Neretas novada pašvaldībai piekrītošos nekustamos
īpašumus:
1.1.
“Kalpaki 1” Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3270 010 0137 ar
platību 2.4 ha;
1.2.
“Cūciņas” Mazzalves pagastā ar kadastra apzīmējumu 3266 013 0089 ar
platību 1.7 ha;
1.3.
“Blakus Ramaņiem” Mazzalves pagastā ar kadastra apzīmējumu 3266 010
0046 ar platību 3 ha.
2. Nomas maksu noteikt 0.5% apmērā no iznomāto zemes gabalu kadastrālās vērtības.
Zemes lietošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
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3. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim un Mazzalves pagasta pārvaldes
vadītājai Zeltītei Odiņai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt zemes
nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.§
Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai
(Ziņo: Dzintra Noreika, Zeltīte Odiņa, Juris Zālītis)
Izskatot Valsts zemes dienesta 02.09.2014. vēstuli Nr. 2-04.1- Z/834 par pašvaldības
lietojumā esošām zemes vienībām un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.
septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekritīgo zemi” 13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
(Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības Zalves pagastā par piekrītošām Neretas novada
pašvaldībai:
1.1. “Vītoli” ar kadastra apzīmējumu 32960080034, 4.1 ha platībā;
1.2. „Apses” ar kadastra apzīmējumu 32960080035, 2.0 ha platībā;
1.3. „Vecozolnieki” ar kadastra apzīmējumiem:
1.3.1. 32960020030, 13.9 ha platībā,
1.3.2. 32960040066, 5.9 ha platībā,
1.3.3. 32960040071, 5.5 ha platībā,
1.3.4. 32960060178, 6.4 ha platībā,
1.3.5. 32960060200, 2.5 ha platībā,
1.3.6. 32960090075, 7.3 ha platībā.
1.4. „Zaķīši” ar kadastra apzīmējumu 32960040042, 5.6 ha platībā;
1.5. „Zalvītes upe” ar kadastra apzīmējumiem:
1.5.1. 32960040093, 1.8 ha platībā,
1.5.2. 32960040094, 2.4 ha platībā,
1.5.3. 32960040095, 0.3 ha platībā,
1.5.4. 32960060254, 0.3 ha platībā.
1.6. „Antūži” ar kadastra apzīmējumiem:
1.6.1. 32960040115, 10.09 ha platībā,
1.6.2. 32960040116, 19.21 ha platībā,
1.6.3. 32960130119, 33.8 ha platībā,
1.6.4. 32960130120, 5.2 ha platībā,
1.6.5. 32960130121, 1.0 ha platībā.
1.7. „Vēsmas” ar kadastra apzīmējumiem:
1.7.1. 32960050068, 5.2 ha platībā;
1.7.2. 32960090077, 11.3 ha platībā;
1.7.3. 32960090078, 7.1 ha platībā.
1.8. „Zalvītes upe” ar kadastra apzīmējumu 32960080091, 0.2 ha platībā;
1.9. „Vulkāni” ar kadastra apzīmējumu 32960100035, 22.0 ha platībā;
1.10. „Vecdobelnieki” ar kadastra apzīmējumu 32960060266, 1.31 ha platībā.
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2. Apstiprināt zemes vienības Mazzalves pagastā par piekrītošām Neretas novada
pašvaldībai:
2.1. „Līčupes” ar kadastra apzīmējumiem:
2.1.1. 32660100233, 0.2541 ha platībā;
2.1.2. 32660100234, 0.5912 ha platībā;
2.2. „Zemgaļi” ar kadastra apzīmējumiem:
2.2.1. 32660100245, 0.27 ha platībā;
2.2.2. 32660100246, 1.11 ha platībā;
2.3. “Zemes gabals nr.3” ar kadastra apzīmējumu 32660100318, 1.97 ha platībā;
2.4. „Cūku ferma” ar kadastra apzīmējumu 32660100352, 0.0696 ha platībā.
3. Apstiprināt zemes vienības Neretas pagastā par piekrītošām Neretas novada
pašvaldībai:
3.1. ”Grāvīši” ar kadastra apzīmējumu 3270 002 0019, 8.5 ha platībā;
3.2. ”Strazdiņi” ar kadastra apzīmējumu 3270 002 0026, 5.6 ha platībā;
3.3. “Medulāji-1” ar kadastra apzīmējumu 3270 002 0040, 8.8 ha platībā;
3.4. ”Upmaļi” ar kadastra apzīmējumu 3270 003 0106, 6.55 ha platībā;
3.5. ”Ķāži” ar kadastra apzīmējumu 3270 003 0141, 0.9 ha platībā;
3.6. ” Jaunķāži 1” ar kadastra apzīmējumu 3270 003 0145, 1.9 ha platībā;
3.7. “Liepkalni” ar kadastra apzīmējumu 3270 006 0011, 0.9 ha platībā;
3.8. “Kažociņi” ar kadastra apzīmējumu 3270 006 0025, 17.26 ha platībā;
3.9. “Ziedu iela 14” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0213, 0.2689 ha platībā;
3.10.“P. Lodziņa iela 2” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0366, 0.1707 ha platībā;
3.11.“Kalēju iela 59” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0366, 0.2 ha platībā;
3.12. “P.Lodziņa iela 4A” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0388, 0.1 ha platībā;
3.13. “Jāņu iela 7A” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0389, 0.1 ha platībā;
3.14. “Pasta iela 12” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0397, 0.27 ha platībā;
3.15. Kalēju iela 105A” ar kadastra apzīmējumu 37 007 0442, 0.054 ha platībā;
3.16.“Raiņa iela 2” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0448, 0.1317 ha platībā;
3.17.“Parka iela 7” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0453, 0.0381 ha platībā;
3.18.”Ceļš uz Pasta ielu 8” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0456, 0.1313 ha platībā;
3.19.“Pasta iela 2B” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0489, 0.1365 ha platībā;
3.20. “Rīgas iela 31” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0509, 0.04 ha platībā;
3.21. “Pasta iela 4E-J” ar kadastra apzīmējumiem:
3.21.1. 3270 007 0527, 0.065 ha platībā;
3.21.2. 3270 007 0558, 0.035 ha platībā;
3.22.“Ganību ceļš” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0528, 0.1 ha platībā;
3.23. “Aka Kalēju iela 4” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0530, 0.0015 ha platībā;
3.24.“Vilīšu māja” ar kadastra apzīmējumu 3270 008 0072, 0.6 ha platībā;
3.25.“Kalpaki 1” ar kadastra apzīmējumu 3270 0 10 0137, 2.4 ha platībā;
3.26.“Neretas lauki” ar kadastra apzīmējumiem:
3.26.1. 3270 010 0157, 0.9 ha platībā;
3.26.2. 3270 010 0158, 0.6 ha platībā;
3.27.“Rempji” ar kadastra apzīmējumu 3270 004 0072, 4.41 ha platībā;
3.28.“Raiņa iela 26” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0221, 0.7728 ha platībā;
3.29.“Kurzemnieki” ar kadastra apzīmējumiem:
3.29.1. 3270 010 0092, 4.15 ha platībā;
3.29.2. 3270 010 0114, 7.32 ha platībā;
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4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§
Par zemes vienību platību precizēšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika, Juris Zālītis)
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 02.09.2014. vēstules Nr. 2-04.1- Z/835 par
kadastra datu aktualizāciju un Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr.
1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
nolemj:
1. Precizēt un apstiprināt zemes vienību platības Zalves pagastā:
Nr
.
p.
k.

Kadastra
numurs

Zemes
vienības
apzīmējum
s

Zemes
vienības
platība
teksta datos
(ha)

Zemes
vienības
platība
telpiskajos
datos (ha)

Īpašuma
nosaukums

1.

Ceļš Vērtūži

32960050088

32960050088

0.1

0.0674

2.

Dingas - Bincāni

32960060275

32960060275

0.2

0.1533

3.

Bešas-Zalve

32960080083

32960080083

0.4

0.4818

4.

Cīruļu kapi

32960090045

32960090045

0.5

0.5944

5.

Stradi

32960130087

32960130111

0.3

6.

Zalvītes upe

32960080091

32960080091

0.2

0.3083

7.

Zalvītes upe

32960060254

32960060254

0.1

0.1411

0.3714

Precizētā
platība

0.07
0.15
0.48
0.59
0.37
0.31
0.14

2. Precizēt un apstiprināt zemes vienību platības Neretas pagastā:
2.1.zemes vienībai „Pasta iela 12” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0397 zemes platību no
0.1 ha uz 0.27 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.2.zemes vienībai „Kalēju iela 105A” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0442 zemes
platību no 0.1 ha uz 0.054 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.3.zemes vienībai „Raiņa iela 2” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0448 zemes platību no
0.12 ha uz 0.1317 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.4.zemes vienībai „Parka iela 7” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0453 zemes platību no
0.1 ha uz 0.0381 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.5.zemes vienībai „Ceļš uz Pasta ielu 8” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0456 zemes
platību no 0.1 ha uz 0.1313 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.6. zemes vienībai „Pasta iela 2B” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0489 zemes platību
no 0.2 ha uz 0.1365 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.7.zemes vienībai „Kalpaki 1” ar kadastra apzīmējumu 3270 010 0137 zemes platību no
1.4 ha uz 2.40 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā.
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3. Lēmumu par zemes vienību platību precizēšanu un apstiprināšanu piecu darbdienu laikā
iesniegt Valsts zemes dienestā un lūgt reģistrēt Nekustamā īpašuma Valsts kadastra
reģistra informācijas sistēmā.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§
Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā J.B. 2014.gada 8. septembra iesniegumā ( reģ. 12.09.2014. ar nr. 2.18/629) izteikto lūgumu piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3266 008
0104, kas atrodas Mazzalves pagasta Neretas novadā, jo minētais īpašums piešķirts īpašumā
ar Centrālās zemes komisijas 2014.gada 10. marta atzinumu Nr. 9479 īpašuma tiesību
atjaunošanai uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi un tam nav nosaukuma,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 008 0104 piešķirt nosaukumu „Pūces”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads.
2. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18. §
Par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3296 006 0221
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Ņemot vērā 2014.gada 8.septembra VZD Zemgales reģionālās nodaļas vēstuli Nr..204.1-Z/854 “Par zemes vienības lietošanas mērķi”, kurā izteikts lūgums pieņemt lēmumu par
lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0221 un
platību 0.1 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Nekustamā īpašuma kadastra likuma 9.panta
pirmo daļu, MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
11., 16.2..punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0221 ar platību 0.1 ha, kas
atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101 .
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2. Lēmumu par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu piecu darbdienu laikā iesniegt
Valsts zemes dienestā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19. §
Par Viļņa Vietnieka virzīšanu O.Vācieša literārās prēmijas dzejā saņemšanai
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Ņemot vērā Carnikavas novada domes 2014. gada 5. septembrī izsludināto
pieteikšanos O.Vācieša literārajai prēmijai dzejā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Carnikavas novada domes
nolikumu “Par Ojāra Vācieša literārās prēmijas piešķiršanu dzejā”, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa Grencione, Laimonis Klimovičs,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Virzīt Vilni Vietnieku ar dzejoļu krājumu “Mūžīgā vērtība” Ojāra Vācieša literārās
prēmijas dzejā iegūšanai.
Sēdi slēdz plkst.15.40
Nākošā domes sēde 2014.gada 23. oktobrī Neretas novada Neretas pagastā Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā plkst.15.00
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2014. gada 9. oktobrī plkst. 10.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2014. gada 9. oktobrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2014. gada 9. oktobrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

________________ /Aivars Miezītis/, __________________

Sēdes protokolētājs

________________/Edīte Dābola/, ____________________
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