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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.14
Neretas novada Neretas pagastā

2014. gada 18. decembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par investīciju plāna aktualizēšanu
2. Par grozījumiem Neretas novada domes 2013.gada 28.novembra Iepirkumu komisijas
nolikumā
3. Par izmaiņām Neretas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā
4. Par Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu.
5. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
6. Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta
apstiprināšanu 2015. gadam
7. Par aizņēmuma ņemšanu traktortehnikas iegādei
8. Par finansējuma piešķiršanu linu tērpu iegādei
9. Par finansējuma piešķiršanu tautas tērpu iegādei.
10. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
11. Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2011.
gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā” apstiprināšanu
12. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no D.J.
13. Par pabalstu piešķiršanu
14. Par darba dienas pārcelšanu
15. Par Deleģēšanas līgumu slēgšanu:
15.1. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību
(Aizkraukles sporta skola)
15.2. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību
(Aizkraukles izglītības pārvalde)
15.3. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada pašvaldību
16. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
17. Par īres maksas noteikšanu Neretas novada pašvaldības Pilskalnes pagasta īpašumā
vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām
18. Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Mazzalves pagastā

19. Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Zalves pagastā
20. Par telpu nomas maksu PII Ziediņš.
21. Par Mazalves pagasta pārvaldes bibliotēkas inventarizācijas rezultātiem.
22. Par parādu norakstīšanu.
23. Par nekustamā īpašuma „Veczvanītāji” sadalīšanu.
24. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Neretas novada
pašvaldībai
25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību platību precizēšanu.
26. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu
26.1. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes
pagastā.
26.2. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā.
27. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
28. Par saistošo noteikumu Nr.10/2014 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa - Grencione (8)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Juris Zālītis - Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte - izglītības darba speciālists,
Agnese Rutka – sabiedrisko attiecību speciālists,
Solvita Bukša - projektu vadības un plānošanas attīstības speciālists,
Rihards Trukša – Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājs.
Nepiedalās –
Deputāti - Sandra Andersone (slimības dēļ)
1.§
Par investīciju plāna aktualizēšanu
( Ziņo: Solvita Bukša )
Ņemot vērā, ka Neretas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam tika
apstiprināta 2013.gada 28 novembrī (protokols Nr.15, §32) un šīs programmas 4.2. punktā ir
noteikts investīciju plāns turpmākajiem trim gadiem, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”, 61.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Aktualizēt Neretas novada attīstības programmas 2013-2019.gadam 4.2.sadaļu
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„Investīciju plāns turpmākajiem 3 gadiem”.
2. Lēmumu par investīciju plāna aktualizēšanu divu nedēļu laikā iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Zemgales plānošanas reģionā.
3. Paziņojumu par Neretas novada 4.2.sadaļas „Investīciju plāns turpmākajiem 3 gadiem”.
aktualizēšanu triju darba dienu laikā publicēt pašvaldības mājas lapā
www.neretasnovads.lv un vietējā laikrakstā „Neretas Novada Vēstis”.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Rolands
Klibiķis.
Pielikumā: Investīciju plāns turpmākajiem 3 gadiem.
2. §
Par grozījumiem Neretas novada domes 2013.gada 28.novembra Iepirkumu komisijas
nolikumā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 28.11.2013. Neretas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumā:
1.1.
Izslēgt 3.4.4., 3.4.12.,3.7.7., 3.7.8. punktus.
1.2.
3.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“3.2. Komisija sastāv no sešiem locekļiem”
1.3.
4.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“4.1. Neretas novada pašvaldības iepirkumu speciālists”
1.4.
4.1. punktu papildināt ar sekojošiem apakšpunktiem:
1.4.1. “4.1.3. nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam statistikas pārskatus par
veiktajiem iepirkumiem”;
1.4.2. “4.1.4. izstrādā iepirkumu procedūru nolikumus, citu dokumentu
projektus”;
1.4.3. “4.1.5. organizē Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli”;
1.4.4. “4.1.6. kārto Komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu,
glabāšanu un nodošanu Neretas novada domes arhīvā”;
1.4.5. “4.1.7. veic citus uzdevumus Komisijas darba nodrošināšanai”.
1.5.
4.6. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“4.6. Komisija darbu veic sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz
puse no komisijas locekļiem.”
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.
3. §
Par izmaiņām Neretas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61.
pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija
Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Neretas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā apstiprināt Neretas novada
pašvaldības iepirkumu speciālistu Inetu Ziedāni.
2. Izmaiņas stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.
4. §
Par Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61.
pantu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs,
Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu komisiju
sekojošā sastāvā:
1.1.
Aigars SAVČENKO – Zalves pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists;
1.2.
Juris ANDERSONS – Neretas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists;
1.3.
Danute AVENA – novada lauku attīstības konsultants;
1.4.
Anita VECTIRĀNE – Mazzalves pagasta pārvaldes sekretāre;
1.5.
Gunita GORBAČOVA – pašvaldības sekretāre/lietvede.
5. §
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 2010.
gada 30. novembra MK noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka,
Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 28.11.2013. Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā:
1.1.
Izslēgt 5.3. punktu.
1.2.
Veikt izmaiņas Pielikumā Nr.2 „Mēnešalgu apmēri un kvalifikācijas pakāpēm
piemērojamie koeficienti. “
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2015. gada 01.janvāri.
6.§
Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
amatu saraksta apstiprināšanu 2015. gadam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, 2013.gada 28.novembra nolikumu „Neretas novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, atklāti balsojot: PAR – 8
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deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības „Amatu sarakstu 2015.gadam”.
2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt apstiprināto „Amatu sarakstu 2015.gadam”
pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām.
Pielikumā:
Neretas novada pašvaldības amatu saraksts 2015.gadam uz 5 lapām.
7.§
Par aizņēmuma ņemšanu traktortehnikas iegādei
(Ziņo: Rihards Trukša)
Izskatot Neretas pagasta pārvaldes komunālās nodaļas vadītāja R.Trukša 11.12.2014.
iesniegumu (reģ. Neretas novada pāšvaldībā 11.12.2014. Nr.2.1.-9/807), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23.
punktu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 1.,2.,3., 4. daļu, 221 1. daļu,, 26.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 39000.00 (trīsdesmit deviņi
tūkstoši euro, 00 centi) traktortehnikas (ar aprīkojumu) iegādei.
2. Aizņēmuma ņemšanas nosacījumi:
2.1.
aizņēmuma devējs Valsts kase;
2.2.
aizņēmuma atdošanas termiņš 10 gadi, pamatsummas atliktais maksājums 1
gads;
2.3.
% likme atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei;
2.4.
valūta – EUR.
3. Par aizņēmuma atmaksas garantu noteikt Neretas novada pašvaldības pamatbudžetu.
4. Par pilnvaroto personu aizņēmuma līguma noslēgšanai nozīmēt Neretas pagasta
pārvaldes vadītāju Juri Zālīti
8.§
Par finansējuma piešķiršanu linu tērpu iegādei
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Neretas novada pašvaldībā ir saņemts Neretas kultūras nama vadītājas Initas Kalniņas
26.11.2014. iesniegums (reģ. Neretas novada pašvaldībā 26.11.2014. Nr.2.1.8/769) ar lūgumu
finansiāli atbalstīt linu tērpu iegādi pieaugušo deju kolektīvam.
Izskatot Initas Kalniņas 2014. gada 26.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ņemot
vērā Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu un attīstības komitejas atzinumus,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Atbalstīt linu tērpu iegādi.
2. Finansējumu EUR 1958.00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit astoņi euro 00
centi) apmērā plānot pašvaldības budžetā 2015. gadam izglītības, kultūras un sporta
sadaļā.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas
vadītāja Ilona Strade.
9.§
Par finansējuma piešķiršanu tautas tērpu iegādei
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Izskatot Initas Kalniņas 2014. gada 8. decembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ņemot
vērā Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu un attīstības komitejas atzinumus,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Atbalstīt tautas tērpu iegādi.
Finansējumu EUR 3950.00 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā
plānot Neretas pagasta pārvaldes budžetā 2015. gadam.
Finansējumu EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā plānot pašvaldības
budžetā 2015. gadam izglītības, kultūras un sporta sadaļā.
Par lēmuma izpildi atbildīgā Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas
vadītāja Ilona Strade.

10.§
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2014 „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, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs,
Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/2014 „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.
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Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam”.
11.§
Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2011. gada
28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Iveta Arāja)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 5 daļu, kurā noteikts, ka dzīvokļa
pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu,
reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 9/2014 ”Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2011.
gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā” projektu. (Pielikums Nr.1)
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski 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 nākošajā dienā pēc to publicēšanas Neretas novada
pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 9/2014” „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2011.
gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas
novadā”.
12.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no D.J.
(Ziņo: Iveta Arāja)
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, kā arī
pamatojoties uz 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 – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs,
Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt D.J. 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 2015.gada 01.janvāri.
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2. D.J. 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.
13.§
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 – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa –
Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
1.1. S.U.;
1.2. Z.M.;
1.3. N.S.;
1.4. R.Z.
2. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
2.1. 90 gadu dzīves jubilejā 30.00 EUR apmērā:
2.1.1. E.L.;
2.2. 85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
2.2.1. L.G.;
2.3. 80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
2.3.1. V.S.;
2.3.2. F.Š.
14. §
Par darba dienas pārcelšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2014.gada
26.maija rīkojumu Nr.245, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa –
Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Pārcelt darba dienu no piektdienas 2015.gada 2. janvāra uz sestdienu 2015.gada 10.
janvāri.
2. Līdz 2014. gada 23. decembrim Vispārējai nodaļai iepazīstināt ar šo lēmumu
pašvaldības darbiniekus .
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15. §
Par Deleģēšanas līgumu slēgšanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
15.1. §
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles sporta
skola)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas un
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un
izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” ceturto daļu, no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes
iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kurai
attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var
lemt par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to
izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties
vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par
finansēšanas kārtību.
Aizkraukles novada pašvaldības izveidotā Aizkraukles sporta skola nodrošina
akreditēto sporta programmu pilnvērtīgu darbību un darba kontroli, sporta veida mācību
programmas izpildi, dot iespēju un nodrošina audzēkņu piedalīšanos Valsts čempionātos savā
sporta veidā, organizē sporta skolas un skolu sacensības dažādos sporta veidos, sniedz
metodisko palīdzību treneriem un skolu sporta skolotājiem.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt sporta skolas
pakalpojumu pieejamību Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas izglītojamiem un, lai
veicinātu un attīstītu sporta veidu pieejamību vispārizglītojošo iestāžu izglītojamiem,
nodrošinātu iespēju piedalīties sporta sacensībās un saņemt pakalpojumu, ir jānoslēdz
deleģēšanas līgums ar Aizkraukles novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ceturto
daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu, Izglītības
likuma 18.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa –
Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par likuma „Par
pašvaldībām” pirmās daļas 4.punktā noteiktās autonomās funkcijas deleģēšanu
Aizkraukles novada pašvaldības pilnvarotai personai - Aizkraukles sporta skolai.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
9

15.2. §
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
izglītības pārvalde)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas un
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un
izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” ceturto daļu, no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes
iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kurai
attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var
lemt par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to
izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties
vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par
finansēšanas kārtību.
Aizkraukles novada pašvaldības Izglītības pārvalde nodrošina Izglītības likuma
17.pantā noteiktās kompetences un izglītības jomā veic šādas funkcijas: nodrošina saikni ar
IZM, organizē valsts pārbaudes darbus, organizē mācību priekšmetu olimpiādes, koordinē un
nodrošina metodisko apvienību darbu, licenzē interešu izglītības programmas, nodrošina
atbalstu izglītības iestāžu darbam utt.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt visu funkciju izpildi un
lai nodrošinātu izglītības jomas funkciju izpildi, jānoslēdz deleģēšanas līgums ar Aizkraukles
novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ceturto
daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu, Izglītības
likuma 17.pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par izglītības jomas
funkciju deleģēšanu Aizkraukles Izglītības pārvaldei.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
15.3. §
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada pašvaldību
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskumu.
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešo daļu no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās
pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas
orgāns, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var
lemt par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to
izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Kokneses novada pašvaldības struktūrvienība Kokneses apvienotā pašvaldību
būvvalde nodrošina sekojošu uzdevumu izpildi: nodrošina saikni ar Ekonomikas ministrijas
ar būvniecību saistītām struktūrvienībām, pārzina un koordinē būvniecības procesu, piedalās
esošo teritorijas plānojumu, apbūves noteikumu un vides vizuālās noformēšanas noteikumu
izvērtēšanā, pašvaldību attīstības plānu, sociāli ekonomiskās attīstības programmas un
teritorijas plānojumu izvērtēšanā, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu
izstrādāšanā un grozīšanā, pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību likumu,
Ministru kabineta noteikumu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un veic
citas darbības, lai nodrošinātu Būvniecības likumu un ar to saistīto normatīvo aktu
ievērošanu.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt būvniecības procesa
tiesiskumu, jānoslēdz deleģēšanas līgums ar Kokneses novada domi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, trešo
daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu,
Būvniecības likumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Kokneses novada pašvaldību par likuma „Par
pašvaldībām” pirmās daļas 14.punktā noteiktās autonomās funkcijas (nodrošināt
savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu) deleģēšanu
Kokneses novada pašvaldības pilnvarotai personai Kokneses apvienotai pašvaldību
būvvaldei.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šā lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
16.§
Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
(Ziņo: Žanna Miezīte )
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes likums. Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska
persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās
iestādes kompetencē.
Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu novadu domes un republikas pilsētas
dome, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, izvirza
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vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam,
nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus. Reģiona
galvenās bibliotēkas statuss ir piešķirts Jēkabpils galvenajai bibliotēkai, kas nodrošina likumā
noteikto funkciju veikšanu arī Neretas novada Centrālajai bibliotēkai. Tā nodrošina tā
nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu
pieejamību ikvienam lietotājam, veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma
kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai no šīm bibliotēkām, nodrošina attiecīgās
administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju, sniedz
konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām
un popularizē to darbu utt.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, ceturto daļu, Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmo daļu, Bibliotēku
likuma 12.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa –
Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Noslēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu.
Līgumu noslēgt uz vienu gadu – no 2015.gada 01.janvāra līdz 2015.gada
31.decembrim.
Uzdot Domes priekšsēdētājam A.Kviesim parakstīt pašvaldības vārdā lēmuma pirmajā
punktā minēto līgumu saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: Līgums par reģiona bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu.
17.§
Par īres maksas noteikšanu Neretas novada pašvaldības Pilskalnes pagasta īpašumā vai
valdījumā esošajām dzīvojamām telpām
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 14 punkta b) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Neretas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa Pilskalnes
pagastā ir:
1.1. dzīvojamām telpām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 0,07 EUR/m2 mēnesī;
1.2. saliekamajām Līvānu tipa projekta mājām – 0,10 EUR/m2 mēnesī;
2. Lēmumā noteiktās īres maksas stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
3.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§
Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
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Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 14 punkta b) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Neretas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa
Mazzalves pagastā ir:
1.1. Labiekārtotām dzīvojamām telpām (Liepu iela 6, Liepu iela 4, „Madaras”,
„Susejas māja”, „Lielmēmele 2”) EUR 0.12/m2
1.2. Dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām (Liepu iela 1, Zaļā iela 2, „Lakstīgalas”)
EUR 0.08/ m2
1.3. Dzīvojamām telpām bez ērtībām („Dzirnavas”, „Radzes”, „Jaunbriģenieki”)
EUR 0.06/m2
2. Lēmumā noteiktā īres maksa stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 14 punkta b) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
Noteikt, ka Neretas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa Zalves
pagastā ir:
1.1. Dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām (Gundegas, Līgas, Ziediņi) EUR 0.07/ m2;
1.2. Dzīvojamām telpām bez ērtībām (Pēteri, Pūpoli, Vērtūži-5) EUR 0.06/m2 ;
1.3. Dzīvojamām telpām bez ērtībām (Bēšas, Liepkalni, Oši, Silmalas-1, Silmalas,
Vērtūži-1, Vērtūži-4, Salas, Ābelītes, Susējas, Vēveri, Stradi) EUR 0.04/m2 .
2. Lēmumā noteiktā īres maksa stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.

20.§
Par telpu nomas maksu PII Ziediņš
(Ziņo: Ilona Strade)
Izskatot Neretas PII “Ziediņš” vadītājas iesniegumu (reģ. Neretas novada pašvaldībā
08.12.2014. Nr. 2.1-9/791), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Ar 2015.gada 1.janvāri apstiprināt PII “Ziediņš” telpai Nr.1 ar kopējo platību 26,6 m2
nomas maksu 0.43 euro plus PVN par vienu stundu.
Pielikumā – telpu nomas izcenojums.
21.§
Par Mazalves pagasta pārvaldes bibliotēkas inventarizācijas rezultātiem
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz 2014.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr. 1-4/13, 2014.gada 08.augusta
bibliotēku krājuma nodošanas – pieņemšanas inventarizācijas aktu Nr. 2, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2014.gada 8.augusta Mazzalves pagasta pārvaldes bibliotēkas
inventarizācijas rezultātu – iztrūkumu 28 grāmatas par summu 58.20 euro. Finanšu un
attīstības nodaļai norakstīt izdevumos EUR 58.20.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Ilona Strade.
Pielikumā: Mazzalves pagasta pārvaldes bibliotēkas krājumu nodošanas – pieņemšanas
inventarizācijas akts Nr. 2.
22.§
Par parādu norakstīšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājas Ainas Vadzītes sniegto informāciju, ka
zemāk minētajām personām ir izveidojies dzīvojamo telpu īres un komunālo maksājumu
parāds, un, ka šīs personas ir mirušas:
 A.R. (mirusi xxxxxxxx, Neretas novada dzimtsarakstu nodaļas 07.03.2014.
izziņa Nr.xxxxx );
 J.Č. (miris xxxxxxxx, Pļaviņu novada dzimtsarakstu nodaļas 06.05.2014.
izziņa Nr xxxxxxx),
pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurš nosaka, ka
parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda
piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem
(šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja
uzkrājuma summa nav pietiekama vai šie uzkrājumi nav izveidoti, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites dzīvojamo telpu īres
un komunālo maksājumu parādu A.R., EUR 428.89 (četri simti divdesmit astoņi eiro
89 centi);
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2. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites dzīvojamo telpu īres
un komunālo maksājumu parādu J.Č., EUR 2013.29 (divi tūkstoši trīspadsmit eiro 29
centi);
23.§
Par nekustamā īpašuma „Veczvanītāji” sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot M.A., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 03.12.2014. iesniegumu
(2.1.8/781) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Veczvanītāji”, Neretas pagasts,
Neretas novads, kas sastāv no piecām zemes vienībām 16.32 ha kopplatībā, vienu zemes
vienību ar platību 8,72 ha.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā
noteikts 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 (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Veczvanītāji”, Neretas pagasts, Neretas novads,
16.32 ha kopplatībā, vienu zemes vienību 8,72 ha platībā.
2. Atdalāmo zemes vienību paredzēts pievienot nekustamajam īpašumam „Gobas”,
Neretas pagastā, Neretas novadā.
3. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atdalāmajai zemes
vienībai ar kadastra Nr. 3270 007 0063:
Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem
1. 0.4 kv elaktrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla 0.20290 ha,
2. 20 kv elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla 0.1468 ha.
(Apgrūtinājumi un to platības pēc tīklu rekonstrukcijas precizējami.)
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
24.§
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Neretas novada
pašvaldībai
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi VZD Zemgales reģionālās nodaļas 04.12.2014.vēstuli Nr. 2-04.1-Z/1229 ”Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” konstatēts:
Zemes reformas regulējošos normatīvos aktos ir noteikti termiņi, līdz kuram pagastu
zemes komisijas piešķīra zemi pastāvīgā lietošanā vai atjaunoja īpašuma tiesības uz
mantojamo zemi. Atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 4.puntam un 25.panta otrajai daļai,
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personām, kuras nenoslēdza zemes izpirkuma (pirkuma) līgums par ar Latvijas Hipotēku un
Zemes banku līdz 2012.gada 30.decembrim, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un
tās
iegūst
zemes
nomas
pirmtiesības
uz
to
lietošanā
bijušo
zemi.
Izvērtējot sniegto informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra
noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus
zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai , kā ari valstij un pašvaldībām
piederošo un piekritīgo zemi”11.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa –
Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un zemes vienības pārskaitīt kā
pašvaldībai piekrītošas, piešķirot zemes lietotājiem nomas pirmtiesības sekojošām
personām Neretas novada Neretas pagastā:
1.1. E.L. uz zemes gabala “Ķiltiņi” ar platību 1.0 ha, 1/3 domājamo daļu.
2. Lēmumu 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 lēmuma spēkā stāšanās brīža.
25.§
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību platību precizēšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot 2014.gada 03.decembra VZD vēstuli Nr. 2-19/163 “Par zemes reformas
pabeigšanas uzdevumu izpildi” un tam pievienotos pielikumus, atbilstoši Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 132.punktam, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa –
Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Precizēt un apstiprināt zemes platības Neretas pagastā:
1.1.
zemes vienībai “Gitāres” ar kadastra apzīmējumu 3270 003 0115 zemes
platību no 1.0 ha uz 0.7466 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
1.2.
zemes vienībai “Neretas pašvaldības zeme” ar kadastra apzīmējumu 3270 007
0454 zemes platību no 3.7 ha uz 3.2299 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas
novadā;
1.3.
zemes vienībai “Kalnamuiža” ar kadastra apzīmējumu 3270 009 0054 zemes
platību no 0.8 ha uz 0.6819 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā.
2. Lēmumu par zemes vienību platību precizēšanu piecu darbdienu laikālaikā 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.
26.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu
26.1.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
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(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot P.J. 2014.gada 10.decembra iesniegumus par zemes gabala “Vecpalsāni”, ar
platību 7.3 ha iznomāšanu, novada dome konstatēja:
P.J. augstāk minētais zemes gabals ar Tautas deputātu padomes lēmumu no 1991.gada
21.novembra, bija piešķirts pastāvīgā lietošanā. Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 4.punktam un 25.panta otrajai daļai personām, kuras nenoslēdza zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumus ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz
2011.gada 30.decembrim izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tās iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 25.panta otro
daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļu, 30.08.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt P.J. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu “Vecpalsāni”
Pilskalnes pagastā ar platību 7.3 ha, nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no iznomātā
zemes gabala kadastrālās vērtības.
Zemes lietošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
2. Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai Ainai Vadzītei viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas brīža noslēgt zemes nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2025.gada 31.
decembrim.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
26.2.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot Dz.V. 17.02.2014. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes 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, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka,
Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt Dz.V. dzīvojošas (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemi „Zaļā
iela 3” ar kopplatību 0.12 ha Neretā, Neretas pagastā uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu
0.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis- „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” –
kods 0101 .
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2. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt zemes nomas līgumu ar Dz.V..
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
27.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
(Ziņo: Rihards Trukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, izskatot privātpersonas J.A. 27.11.2014. iesniegumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu J.A.,
dzīvojamā mājā Jāņu ielā 2, dzīvokli Nr.1 ar kopējo dzīvojamo platību 18,7 m2, Neretā,
Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot J.A. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
28.§
Par saistošo noteikumu Nr.10/2014 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(Arvīds Kviesis )
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.panta
pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa –
Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2014 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības
2010. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 4 /2010 „Neretas novada pašvaldības
nolikums”.
2. Grozījumi pašvaldības nolikumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošie noteikumi Nr.10/2104 „Grozījumi 2010. gada 27. maija saistošajos
noteikumos Nr. 4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” trīs dienu laikā pēc
to parakstīšanas rakstveidā nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā : Saistošie noteikumi Nr. 10/2014 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”.
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Sēdi slēdz plkst.16.40
Nākošā domes sēde 2015.gada 29. janvārī Neretas novada Neretas pagastā, Neretā,
plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2015. gada 15. janvārī plkst. 10.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2015. gada 15. janvārī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2015. gada 15. janvārī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 22.12.2014.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 22.12.2014.

19

