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2014. gada 27. februārī
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Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada Neretas pagastā, Neretas novada pašvaldības
administrācijas telpās.
Sēdi atklāj plkst. 15.00, sēdi beidz plkst.17.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Sandra Andersone, Laima Grebska, Laimonis
Klimovičs, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Anna Grenciņa – Grencione, Aija Lapiņa (9)
Pieaicinātie:
Izpilddirektors Rolands Klibiķis,
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis,
Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa,
Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzīe,
Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika,
Neretas novada pašvaldības juriskonsults Valentīna Dubina,
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Ilona Strade,
Novada izglītības darba speciālists Žanna Miezīte.
Ieinteresētās personas
PII „Ziediņš” darbinieki – Silvija Andžāne, Zinaīda Beļajeva, Zinaīda Kaļva.
Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt sēdes darba kārtību.
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra
Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
apstiprināt sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par noteikumu „Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Neretas novada pašvaldības
līdzekļus neparedzētu izdevumu segšanai” (I.Strade)
2. Par valsts budžeta mērķdotāciju vidējās paaudzes deju kolektīva „Sēļi” vadītājai.
(Ž.Miezīte)

3. Par mērķdotāciju mācību grāmatu un mācību materiālu iegādei sadali Neretas novadā
2014. gadā. (Ž.Miezīe)
4. Par Neretas novada izglītojamo motivēšanas programmas nolikuma apstiprināšanu.
(Ž.Miezīte)
5. Par biedrības „Upmales mantinieki” iesnieguma izskatīšanu par atbalstu projekta „Es
mācos un daru, es varu!” īstenošanai. (L.Ozoliņa)
6. Par pabalstu piešķiršanu. (R.Klibiķis)
7. Par pirmskolas izglītības iestādes „Ziediņš” audzēkņu izmitināšanu. (J.Zālītis)
8. Par parāda norakstīšanu. (I.Strade)
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas izslēgšanu no grāmatvedības
uzskaites J.L. (Z.Odiņa)
10. Par nekustamā īpašuma „Vīksnas” Mazzalves pagastā sadalīšanu (Z.Odiņa)
11. Par nekustamā īpašuma „Balti” sadalīšanu. (Z.Odiņa)
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vīgriezes” Zalves
pagastā (Dz.Noreika)
13. Par nekustamā īpašuma „Zemgaļi” Pilskalnes pagastā sadalīšanu (A.Vadzīte)
14. Par domes lēmuma atcelšanu un jauna projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma
„Zaķēni” sadalīšanai Neretas pagastā, Neretas novadā. (J.Zālītis)
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kundrāti” 4. zemes
vienībai , Neretas pagastā, Neretas novadā. (J.Zālītis)
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ārupes” Neretas
pagastā, Neretas novadā. (J.Zālītis)
17. Par adrešu datu kārtošanu Neretas novadā. (Z.Odiņa, A.Vadzīte, J.Zālītis, Dz.Noreika)
18. Par izmaiņām adrešu reģistrā Mazzalves pagastā. (Z.Odiņa)
19. Par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu. (J.Zālītis)
19.1. Par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3270 005 0101
19.2. Par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3270 005 01050
20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā (Dz.Noreika)
20.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā A.K.
20.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā V.B.
21. Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa Eglaines - 4, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
atsavināšanu. (A.Vadzīte)
22. Par nekustamā īpašuma dzīvoklis Nr.2 Pasta ielā 16, Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads pārdošanu izsolē. (J.Zālītis)
Informatīvā daļa:
1) Par COMENIUS projektiem (R.Aukšpole)
Sēdi sāk ar informatīvo jautājumu – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja Ruta Aukšpole
informē par realizētajiem COMENIUS projektiem un tiek izteikts uzaicinājums uzsākt sadraudzību ar
Metliku (Slovēnija) un Palenciu (Spānija).

1. §
Par noteikumu „Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Neretas novada pašvaldības
līdzekļus neparedzētu izdevumu segšanai”
( Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 12.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
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Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Neretas novada
pašvaldības līdzekļus neparedzētu izdevumu segšanai”
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: „Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Neretas novada pašvaldības līdzekļus
neparedzētu izdevumu segšanai”
2.§
Par valsts budžeta mērķdotāciju vidējās paaudzes deju kolektīva „Sēļi” vadītājai
(Žanna Miezīte)
Pamatojoties likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 6.pielikumu Dziesmu un deju
svētku likuma 9.panta otrās daļas 9.punktu, Izglītības un kultūras komitejas atzinumu, Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska,
Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Neretas novada vidējās paaudzes deju kolektīva „Sēļi” vadītājai 2014.gadā
darba samaksu.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi I.Strade.
3.§
Par mērķdotāciju mācību grāmatu un mācību materiālu iegādei sadali Neretas novadā
2014. gadā
(Žanna Miezīte)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr. 893 „Kārtība,
kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības
iestādēm”, Neretas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2014. gada 13.
februāra lēmumu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra
Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Mācību literatūras iegādei paredzētos valsts budžeta līdzekļus 3227.28 EUR apmērā sadalīt
atbilstoši izglītojamo skaitam katrā mācību iestādē sekojoši:
1.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai (212 izglītojamie) – 1680,86 EUR,
1.2. Mazzalves pamatskolai (88 izglītojamie) – 840.70 EUR,
1.3. Sproģu pamatskolai (40 izglītojamie) – 400 EUR,
1.4. PII „Ziediņš” (32 izglītojamie) – 305.72 EUR
2. Mācību materiālu iegādei paredzētos valsts budžeta līdzekļus 3880.72 EUR apmērā sadalīt
atbilstoši izglītojamo skaitam katrā mācību iestādē sekojoši:
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2.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai (212 izglītojamie) – 2370,00 EUR,
2.2. Mazzalves pamatskolai (88 izglītojamie) – 840.70 EUR,
2.3. Sproģu pamatskolai (40 izglītojamie) – 364.30 EUR,
2.4. PII „Ziediņš” (32 izglītojamie) -305.72 EUR.

4.§
Par Neretas novada izglītojamo motivēšanas kārtības apstiprināšanu
(Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu, ņemot vērā Neretas novada domes Izglītības un
kultūras jautājumu komitejas 13.02.2014. lēmumu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 8
balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, 1
balsi „atturas” – Aija Lapiņa,
nolemj:
1. Apstiprināt kārtību „Neretas novada izglītojamo motivēšanas kārtība”.
2. Noteikt, ka Neretas novada izglītojamo motivēšanas kārtība stājas spēkā ar 2014. gada
1. martu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Neretas novada izglītības darba speciālists Ž.Miezīte

Pielikumā: Neretas novada izglītojamo motivēšanas kārtība.
5.§
Par biedrības „Upmales mantinieki” iesnieguma izskatīšanu par atbalstu projekta „Es
mācos un daru, es varu!” īstenošanai
(Lidija Ozoliņa)
Saņemts biedrības „Upmales mantinieki” valdes priekšsēdētājas L.O. 2014.gada
12.februāra iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam „Es mācos un daru, es
varu!” Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā „Nāc un dari, Tu vari!”, kura realizācijas
gaitā tiks veikti pasākumi Neretas novada iedzīvotāju labklājības uzlabošanai un dzīves līmeņa
paaugstināšanai. Projekta kopējās izmaksas EUR 6838,00 (seši tūkstoši astoņi simti trīsdesmit
astoņi euro 00 centi), līdzfinansējuma summa – EUR 662,00 (seši simti sešdesmit divi euro 00
centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska,
Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Upmales mantinieki ” projektu „Es mācos un daru, es varu!”
Borisa un Ināras Teterovu fonda programmā „Nāc un dari, Tu vari!” un piešķirt
līdzfinansējumu EUR 662.00 (seši simti sešdesmit divi euro 00 centi) .
2. Projekta mērķis – Neretas novada iedzīvotāju sociālās labklājības uzlabošana, dzīves
prasmju uzlabošana, iedzīvotāju ikdienas saskarsmes veicināšana un dzīves līmeņa
uzlabošana.
4

3. Projekta realizācijai līdzekļus piešķirt no Neretas novada pašvaldības domes budžeta.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā, piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt biedrības
„Upmales mantinieki” norēķinu kontā.
6.§
Par pabalstu piešķiršanu
(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, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. A. K.;
1.1.2. A.Z.;
1.1.3. Z.K.
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
2.1.1. A.O;
1.3.
90 gadu dzīves jubilejā 30.00 EUR apmērā:
1.3.1. P.K.;
1.3.2. A.J.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 145.00 apmērā:
2.1.
I.P.
7.§
Par pirmskolas izglītības iestādes „Ziediņš” audzēkņu izmitināšanu
(Juris Zālītis)
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība ar 2014.gada 03.martu uzsāk projekta
„Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmskolas izglītības iestādē „Ziediņš” Nr. KPFI15.2/74, realizēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra
Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Uz projekta „Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmskolas izglītības iestādē
„Ziediņš”” Nr. KPFI-15.2/74 realizēšanas laiku veikt pirmskolas izglītības iestādes
„Ziediņš” (turpmāk tekstā – PII „Ziediņš”) audzēkņu izmitināšanu no ēkas Pasta ielā
20, Nereta, Neretas novads, nosakot:
1.1. 1-4 gadīgo audzēkņu izmitināšanu nodrošināt Pētera Lodziņa ielā 1, Nereta,
Neretas novads;
1.2. 5-6 gadīgo audzēkņu izmitināšanu nodrošināt Ziedu ielā 11, Nereta,
Neretas novads;
1.3. audzēkņu ēdināšanu nodrošina PII „Ziediņš” darbinieki:
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1.3.1.ēdiena gatavošana un trauku mazgāšana – Rīgas ielā 6, Nereta, Neretas
novads;
1.3.2. ēdiena sadale izmitināšanas vietās – Pētera Lodziņa ielā 1, Nereta,
Neretas novads un Ziedu ielā 11, Nereta, Neretas novads.
1.4. veļas mazgāšanu nodrošina PII „Ziediņš” darbinieki Rīgas ielā 6, Nereta,
Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
PII „Ziediņš” darbinieki atstāj sēdes norises vietu.
8.§
Par parāda norakstīšanu
(Ilona Strade)
Pamatojoties uz Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas datiem, A.G.
ir izveidojies īres un komunālo maksājumu parāds.
2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punkts 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.
Ņemot vērā, ka A. G. ir mirusi un normatīvos aktos noteiktajā termiņā parāds nav
atgūts, parāds ir izslēdzams no Neretas novada zembilances.
Saskaņā ar augstāk minēto, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” –
Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības zembilances A.G. īres un komunālo
maksājumu parādu EUR 20.69 (divdesmit euro 69 centi) apmērā (dzīv. (adrese))
2.
Par lēmuma izpildi atbildīgais – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja I.Strade
9.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites J.L.
(Zeltīte Odiņa)
Izskatot J.L., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2014.gada 28.janvāra iesniegumu
(reģ.nr. 1-132/97) par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas norakstīšanu no
bilances par nekustamo īpašumu „………”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, tika
konstatēts:
1.
J.L., bija reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas bāzē kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
„………..”, Mazzalves pagasts, Neretas novads.
2.
augstāk minētā persona nekustamo īpašumu „……..” pārdeva SIA „………..”
2008.gada 2.februārī.
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3.
Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmā arī pēc darījuma veikšanas tika
aprēķināts nodoklis par 2008.gadu J.L., kas uz 2014. gada 27.februāri sastāda nekustamā
īpašuma nodokļa parāds EUR 23.04 un nokavējuma nauda EUR 22.83.
4.
Minētā persona norāda, ka nodokļa paziņojumus nav saņēmis un apņemas
samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 23.04 (divdesmit trīs euro 04
centi), lūdzot atbrīvot no nokavējuma naudas samaksas.
Ņemot vērā augstāk teikto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites, norakstot nekustamā
īpašuma nodokļa nokavējuma maksu personai:
J.L. EUR 22.83 (divdesmit divi euro 83 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par nekustamā īpašuma „Vīksnas” Mazzalves pagastā sadalīšanu
(Zeltīte Odiņa)
Izskatot J.P. deklarētā adrese: (adrese), 03.02.2014. iesniegumu (1.-9/4) ar lūgumu
atdalīt no īpašuma „Vīksnas” ar kadastra Nr. 3266 001 0065 un kopējo platību 17.8 ha, kas
atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.zemes vienību jauna nekustamā īpašuma
„Protaps” 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 zemes 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”
16.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, Neretas novada dome, atklāti
balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa –
Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma „Vīksnas” ar platību 17.8 ha, kas atrodas
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, vienu zemes vienību- 2.zemes gabalu neizstrādājot
īpašuma sadalīšanas projektu vai detālplānojumu.
2. No īpašuma „Vīksnas” atdalītajai zemes vienībai 6.8 ha platībā piešķirt nosaukumu
„Protaps” jauna nekustamā īpašuma izveidošanai un atdalāmajai zemes vienībai noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ar kodu – 0101.
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

11.§
Par nekustamā īpašuma „Balti” sadalīšanu
(Zeltīte Odiņa)
Izskatot A.Ā., deklarētā adrese: (adrese) 19.02.2014. iesniegumu (1-13.2/147-e) ar
lūgumu atdalīt no īpašuma „Balti” un kopējo platību 31.0 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā,
Neretas novadā, 1 zemes vienību jauna nekustamā īpašuma „Balti 2” 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 zemes 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”
16.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, Neretas novada dome, atklāti
balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa –
Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma „Balti” ar platību 31.0 ha, kas atrodas Mazzalves
pagastā, Neretas novadā, vienu zemes vienību- 1.zemes gabalu neizstrādājot īpašuma
sadalīšanas projektu vai detālplānojumu.
2. No īpašuma „Balti” atdalītajai zemes vienībai 1.6 ha platībā piešķirt nosaukumu
„Balti 2” jauna nekustamā īpašuma izveidošanai un atdalāmajai zemes vienībai noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ar kodu – 0101.
3 Atdalāmajai zemes vienībai ar platību 1.6 ha noteikti sekojoši nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
1. aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem – 0.5 ha;
2. ceļa servitūts- 0.06 ha;
3. ceļa servitūts- 0.05 ha;
4. aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem- 0.2 ha.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vīgriezes” Zalves
pagastā
( Dzintra Noreika)
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Neretas novada dome izskatījusi I.C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu ar
lūgumu atļaut veikt viņas piederošā nekustamā īpašuma „Vīgriezes”, sadalīšanu.
Izvērtējot Neretas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
tika konstatēts:
1. Pēc Zalves pagasta padomes 2008.gada 22.februāra sēdes (protokols Nr.2 §6)
apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.2 „Zalves pagasta teritorijas plānojums 20082020.gadam”, nekustamais īpašums „Vīgriezes” atrodas Neretas novada Zalves pagastā.
2. Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punkts paredz pie zemes gabala sadalīšanas
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
3. Neretas novada Zalves pagasta teritorijas plānojumā 7. punkts (atdalīšana sadalīšana vai
apvienošana un robežu pārkārtošanas noteikumi) un 7.5. apakšpunkts nosaka, ka jaunu
zemes vienību var veidot (atdalot, sadalot vai apvienojot) tikai ar pašvaldības lēmumu,
pamatojoties uz pagasta teritorijas plānojumu vai apstiprinātiem detālplānojumiem un
zemes ierīcības projektiem. Saskaņā ar 7.5. un 7.6. apakšpunktu nosacījumiem – robežu
pārkārtošanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu iespējama, ja robežu pārkārtošana notiek
starp vienam īpašniekam piederošiem īpašumiem.
Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes
ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 1.daļas 3.punktu, 9.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 10.3 punktu, 11.punktu, un Neretas novada Zalves pagasta saistošajiem
noteikumiem Nr.2 „Zalves pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam” nosacījumus,
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima
Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vīgriezes”,
Neretas novada Zalves pagastā, atbilstoši pievienotajai skicei un zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumiem.
2. Atdalītajai nekustamā īpašuma daļai piešķirt jaunu nosaukumu „Jēkabi”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
mežsaimniecība ar kodu 0201.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Jelgavā,
Atmodas ielā Nr. 19, LV – 3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par nekustamā īpašuma „Zemgaļi” Pilskalnes pagastā sadalīšanu
(Aina Vadzīte)
Izskatījusi R.N. 12.02.2014. iesniegumu ar lūgumu sadalīt īpašumu „Zemgaļi”,
Pilskalnes pag. Neretas nov., atdalot 1 zemes vienību, izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu
„Senlejas”, Pilskalnes pagasta pārvalde konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8. punkta 1. daļas 3. punkts paredz pie zemes gabala sadalīšanas
izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā zemes vienība ir nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums, un
no minētā zemes īpašuma tiek atdalīta zemes vienība, nemainot objekta ārējo kontūru vai
apjomu, zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 20. panta 1. punktu, neveidojas jauns kadastra objekts.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 20. punktu, 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
20. panta 1. punktu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu, Pilskalnes pagasta saistošo noteikumu „Par Pilskalnes pagasta teritorijas
plānojumu” Pilskalnes pagasta teritorijas plānojuma 3.sējums „Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 4. punktu „Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un robežu
pārkārtošanas noteikumi”, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Atļaut sadalīt īpašumu „Zemgaļi” atdalot otro zemes vienību 12.7 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Senlejas”.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.§
Par domes lēmuma atcelšanu un jauna projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma
„Zaķēni” sadalīšanai Neretas pagastā, Neretas novadā
(Juris Zālītis)
Izskatot Dz.U. 2014.gada 11.februāra iesniegumu (1-13.2/117) ar lūgumu atcelt
2013.gada 28.novembra Neretas novada domes lēmumu „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Kalna zaķēni”, Pļaviņas”, „Purvaiņi”, „Zaķēni”,
Neretas pagastā, Neretas novadā” (protokols Nr.15§27) un īpašuma „Zaķēni” sadalīšanu jauna
īpašuma izveidošanai un tam pievienotos dokumentus konstatēts:
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā punkta 1) apakšpunkts un 4) apakšpunkts paredz
pie zemes vienību robežu pārkārtošanas un zemes konsolidācijas izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunktu un 4) apakšpunktu, MK
noteikumu Nr. 486”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, saskaņā ar Neretas novada
domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas
plānojumiem”, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra
Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Atcelt 2013.gada 28.novembra Neretas novada domes sēdes lēmumu „Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Kalna zaķēni”, Pļaviņas”, „Purvaiņi”,
„Zaķēni”, Neretas pagastā, Neretas novadā” (protokols Nr.15§27)
2. Uzdot Dz. U. izstrādāt sadalīšanas (apvienošanas) projektu nekustamajam īpašumam
„Zaķēni” ar kopējo platību 27.9 ha, kas sastāv no četrām zemes vienībām.
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2.1. Atdalīt 1 zemes vienību ar platību 8.0 ha jauna īpašuma ar nosaukumu „Zaķēni KL”
izveidošanai.
2.2. Sadalīt zemes vienību ar platību ha 13.2 ha divās zemes vienībās, atdalot zemes vienību ar
aptuveno platību 11.2 ha, kā jaunizveidojamā īpašuma „Zaķēni KL” otro zemes vienību.
Paliekošajai zemes vienībai ar aptuveno platību 2.0 ha saglabāt esošo nosaukumu „Zaķēni”.
3. Atdalāmajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
3.1. Īpašuma „Zaķēni KL”:
1. 12030302 – 4.kategorijas Valsts autoceļa Vecumnieki – Subate aizsargjosla – 1.12 ha.
3.2. Īpašuma „Zaķēni KL” zemes vienībai ar aptuveno platību 11.2 ha:
1. 11020101- Dienvidsusējas upes virszemes ūdensobjektu aizsargjosla - 6.0 ha,
2. 110502- tauvas josla gar upi 0.25 ha,
4. Zemes vienībām pēc robežu pārkārtošanas saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi - „Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”(NĪLM kods 0101).
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā19, Jelgavā, LV- 3007.
15.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kundrāti” 4. zemes
vienībai Neretas pagastā, Neretas novadā
(Juris Zālītis)
Izskatot J. C. 2014.gada 24.februāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. 1-13.2/156, par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kundrāti” 4. zemes vienībai,
Neretas pagastā, Neretas novadā, konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Kundrāti”
īpašnieka J.C. iesniegumu un Neretas novada domes 2014. gada 30.janvāra lēmumu
( protokols Nr. 1 § 9).
2. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Neretas novada teritorijas plānojumiem”.
3. Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Kundrāti” 4. zemes
vienību divās atsevišķās zemes vienībās ar platībām 1.31 ha un 7.49 ha, piešķirt
jaunizveidojamai zemes vienībai nosaukumu „Kundrāti 1”, Neretas pagasts, Neretas
novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (kods 1001).
4. Zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma „Kundrāti” 4. zemes vienībai,
priekšlikumi par adresēm un nekustamo īpašumu lietošanas mērķiem atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
17.panta 41 daļu, Ministra kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30., 31.2 punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.un 29.punktu, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
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1. Apstiprināt SIA „TP Aģentūra” sertificētas mērnieces Zanes Eglītes izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kundrāti” 4.zemes vienībai, Neretas pagasts,
Neretas novads.
2. No nekustamā īpašuma „Kundrāti” 4. zemes vienības atdalīt zemes vienību ar platību
1.31 ha jauna nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Kundrāti 1” izveidošanai ar adresi
Daugavpils iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118 un noteikt
lietošanas mērķi- „Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve”- kods 1001.
3. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 7.49 ha piešķirt nosaukumu „Jānīši” jauna
nekustamā īpašuma ar adresi Dzirnavu iela 12 , Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads, LV-5118, lietošanas mērķi – „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”- kods 0101.
4. Zemesgrāmatā reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes ierīcības
projektu.
5. Nosūtīt apstiprinātā zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru un projekta grafisko daļu
Valsts Zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai atbilstoši Zemes ierīcības likuma
20.punktam.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ārupes” Neretas
pagastā, Neretas novadā
(Juris Zālītis)
Izskatot E.C. 2014.gada 24.februāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. 1-13.2/157, par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ārupes” Neretas pagastā,
Neretas novadā, konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka
SIA „MYRTILLUS” pilnvarotās personas E.C., iesniegumu un Neretas novada
domes 2014. gada 30.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 1§10). Īpašuma sadales
mērķis- zemes vienības sadalīšana divās atsevišķās zemes vienībās
2. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Neretas novada teritorijas plānojumiem”.
3. Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašumu „Ārupes” divās
atsevišķās zemes vienībās, piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai nosaukumu
„Knābis”, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Ārupes,” priekšlikumi par
adresēm un nekustamo īpašumu lietošanas mērķiem atbilst normatīvo aktu
prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Zemes
ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
17.panta 41 daļu, Ministra kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30., 31.2 punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.un 29.punktu, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
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1. Apstiprināt SIA „TP Aģentūra” sertificētas mērnieces Zanes Eglītes izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ārupes” Neretas pagasts, Neretas novads.
2. No nekustamā īpašuma „Ārupes” atdalīt zemes vienību ar platību 33.20 ha jauna
nekustamā īpašuma „Knābis” izveidošanai, noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 44.50 ha saglabāt nosaukumu un adresi „Ārupes”,
Neretas pagasts, Neretas novads. LV-5118, zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- kods 0101.
4. Zemesgrāmatā reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar šo zemes ierīcības
projektu.
5. Nosūtīt apstiprinātā zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru un projekta grafisko daļu
Valsts Zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai atbilstoši Zemes ierīcības likuma
20.punktam.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
17. §
Par adrešu datu kārtošanu Neretas novadā
(Zeltīte Odiņa, Aina Vadzīte, Juris Zālītis, Dzintra Noreika)
Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2014.gada 24.janvāra
vēstuli Nr. 2-04.1-Z/79 par adrešu datu kārtošanu Neretas novadā, kurā tiek konstatēts, ka
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vairākiem adresācijas objektiem
reģistrēta un tiek izmantota viena adrese, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu
Nr.1296„Adresācijas sistēmas noteikumi” 3. un 28. punktiem, 2.9.apakšpunktu, Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska,
Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt adreses zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:
Īpašuma
nosaukums
Auermaņi

Zemes
Būves kadastra
vienības
apzīmējums
apzīmējums
32660040013 32660040013001

Auermaņi

32660040022 32660040022001

Cīruļi
Cīruļi
Dambīši
Vedekļi
Irdenieki

32660010023
32660110039
32660010047
32660100047
32660080027

Irdenieki

32660080035 32660080035001

Kukāres

32660110048 32660110048001

32660010023001
32660110040001
32660010047001
32660100047001
32660080027001

Būves adrese
„Auermaņi 1”, Mazzalves pag., Neretas
nov.
„Auermaņi”, Mazzalves pag., Neretas
nov.
„Cīruļi 1”, Mazzalves pag., Neretas nov.
„Cīruļi”, Mazzalves pag., Neretas nov.
„Dambīši”, Mazzalves pag., Neretas nov.
„Vedekļi”, Mazzalves pag., Neretas nov.
„Irdenieki 1”, Mazzalves pag., Neretas
nov.
„Irdenieki”, Mazzalves pag., Neretas
nov.
„Kukāres 1” Mazzalves pag., Neretas
13

Kukāres
Liepas

32660110120 32660110120001
32660100277 32660100277001

Ērberģes
32660100367 32660100367001
mežniecības
kantoris
Rezerves
32660110090 32660110090001
fonda zeme
Radziņi
32660110099 32660110099001
Sudmaliņas

32660130074 32660130074001

Krustakrogs

32660130073 32660130073001

Viesītes

32660050002 32660050002001

Viesītes
Jaunpalsāni

32660050047 32660050047001
32740030058 32740030057007

Jaunpalsāni

32740030057 32740030057001

Dzirnavu
iela 1
Dzirnavu
iela 1
Čākuļi

32700070345 32700070345001

Čākuļi

32960130017 32960130017001

Līči
Līči
Kalna
Bincāni
Kalna
Bincāni

32960080057 32960080057001
32960080002 32960080002001
32960060001 35960060001006

32700070345 32700070345002
32960130017 32960130017006

32960060001 35960060001001

nov.
„Kukāres”, Mazzalves pag., Neretas nov.
„Liepas”, Ērberģe, Mazzalves pag.,
Neretas nov.
Liepu iela 7, Ērberģe, Mazzalves pag.,
Neretas nov.
„Radziņi”, Mazzalves pag., Neretas nov.
„Jaunspodri”, Mazzalves pag., Neretas
nov.
„Sudmaliņas”, Mazzalves pag., Neretas
nov.
„Krustakrogs”, Mazzalves pag., Neretas
nov.
„Viesītes 1”, Mazzalves pag., Neretas
nov.
„Viesītes”, Mazzalves pag., Neretas nov.
„Jaunpalsāni 1”, Pilskalnes pag., Neretas
nov.
„Jaunpalsāni ”, Pilskalnes pag., Neretas
nov.
Dzirnavu iela 1, Nereta, Neretas pag.,
Neretas nov.
Dzirnavu iela 1C, Nereta, Neretas pag.,
Neretas nov.
„Čākuļi 1”, Sproģi, Zalves pag., Neretas
nov.
„Čākuļi ”, Sproģi, Zalves pag., Neretas
nov.
„Līču veikals”, Zalves pag., Neretas nov.
„Līči”, Zalves pag., Neretas nov.
„Kalna Bincāni”, Zalves pagasts, Neretas
nov.
Piešķirt adresi nav nepieciešams, jo
mājas nolietojums ir 90%, vērtība ir 0 un
dzīvošanai nav izmantojama.

2. Vispārējai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas apliecinātu lēmuma
kopiju par adreses piešķiršanu iesniegt valsts zemes dienestā reģistrācijai Valsts adrešu
reģistrā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18. §
Par izmaiņām adrešu reģistrā Mazzalves pagastā
(Zeltīte Odiņa)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 12.un 28. punktiem, un Neretas novada pašvaldības Mazzalves
pagasta teritorijas plānojumu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Apstiprināt un ierakstīt Valsts Adrešu reģistra informācijas sistēmā adreses sekojošām
zemes vienībām un būvēm:
1.1. zemes vienībai ar kadastra nr. 3266 008 0071 un būvēm – „Kaņepes”, Mazzalves pag.,
Neretas nov.,
1.2. zemes vienībai ar kadastra nr. 3266 008 0094 un būvēm, kas nav reģistrētas
informācijas sistēmā – „Kaņepes 1”, Mazzalves pag., Neretas nov.,
1.3. zemes vienībai ar kadastra nr. 3266 010 0099 un būvēm, kas nav reģistrētas
informācijas sistēmā – „Straumēni”, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov.,
1.4. zemes vienībai ar kadastra nr. 3266 001 0099 un būvēm, kas nav reģistrētas
informācijas sistēmā – „Mūri”, Mazzalves pag., Neretas nov.,
1.5. zemes vienībai ar kadastra nr. 3266 005 0008 un būvēm, kas nav reģistrētas
informācijas sistēmā – „Bērzi”, Mazzalves pag., Neretas nov.,
1.6. zemes vienībai ar kadastra nr. 3266 010 0095 un būvēm, kas nav reģistrētas
informācijas sistēmā –– „Bērzukrogs”, Mazzalves pag., Neretas nov.,
1.7. zemes vienība ar kadastra nr. 3266 010 0040 un būvēm, kas nav reģistrētas informācijas
sistēmā – „Jasmīni”, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov.,
1.8. zemes vienība ar kadastra nr. 3266 013 0006 un būvēm – „Brīvnieki 1”, Mazzalves
pag., Neretas nov.,
1.9. zemes vienība ar kadastra nr. 3266 010 0178 un būvēm – „Brīvnieki ”, Mazzalves pag.,
Neretas nov.
2. Vispārējai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas apliecinātu lēmuma
kopiju par adreses piešķiršanu iesniegt valsts zemes dienestā reģistrācijai Valsts adrešu
reģistrā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu
( Juris Zālītis)
19.1. §
Par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3270 005 0101
Ņemot vērā 2014.gada 21.janvāra VZD Zemgales reģionālās nodaļas vēstuli Nr. 2-04.1Z/54 „Par zemes vienības lietošanas mērķi”, kurā izteikts lūgums pieņemt lēmumu par
lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3270 005 0101 un platību
0.1 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.
panta pirmo daļu, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
15

11., 16.2.punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra
Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3270 005 0101, kas atrodas Neretas
pagastā, Neretas novadā, lietošanas mērķi- ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods – 1005) .
2. Lēmumu par zemes gabala lietošanas mērķa noteikšanu piecu darbdienu laikā 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.
19.2.§
Par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3270 005 0150
Ņemot vērā 2014.gada 24.janvāra VZD Zemgales reģionālās nodaļas vēstuli Nr. 2-04.1Z/2-04.1-Z/78 „Par zemes vienības lietošanas mērķi”, kurā izteikts lūgums pieņemt lēmumu
par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3270 005 0150 un
platību 0.2 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.
panta pirmo daļu, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
11., 16.2.punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra
Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3270 005 0150, kas atrodas Neretas pagastā,
Neretas novadā, lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods – 1101) .
2. Lēmumu par zemes gabala lietošanas mērķa noteikšanu piecu darbdienu laikā 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.
20.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
(Dzintra Noreika)
20.1.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā A.K.
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 A.K. 20.01.2014. iesniegumu, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
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Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu A.K. dzīvojamā
mājā „Gundegas”, dzīvokli Nr.3 ar kopējo dzīvojamo platību 77,7 m2, Sproģos, Zalves
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese)
2. Uzdot A.K. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
3. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai 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.
20.2.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā V.B.
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 V.B. 27.09.2011. iesniegumu, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu V. B.,
dzīvojamā mājā „Pēteri”, dzīvokli Nr.5 ar kopējo dzīvojamo platību 45,4 m2, Zalves
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot V.B. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
3. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai 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.
21.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Eglaines - 4, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
atsavināšanu
(Aina Vadzīte)
Izskatot D.B. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 44.panta ceturto daļu, LR
Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 2.3., 3.,5.,7.,punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9
balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša,
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Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokli Eglaines 4, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Domes priekšsēdētājam izveidot atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§
Par nekustamā īpašuma dzīvoklis Nr.2 Pasta ielā 16, Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads pārdošanu izsolē
(Juris Zālītis)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma II nodaļu, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Anna Grenciņa –
Grencione, „pret”- nav, 1 balsi „atturas” – Laima Grebska,
nolemj:
1. Pārdot izsolē nekustamo īpašumu – dzīvoklis Nr.2, Pasta ielā 16, ar kadastra numuru 3270
900 0018, kas atrodas Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā un sastāv no dzīvokļa ar
kopējo platību 25,9 m2 un pie daudzdzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 259/2507
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
2. Izveidot nekustamā īpašuma „dzīvoklis Nr.2 Pasta iela 16”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads, izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- Juris Zālītis;
Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja- Ilona Strade,
Neretas pagasta pārvaldes Komunālās daļas vadītājs – Rihards Trukša
Neretas pagasta pārvaldes sekretāre- Gunita Gorbačova,
Neretas novada pašvaldības juriskonsults – Valentīna Dubina.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus- pielikumā uz 4 lpp.
4. Izsoles komisijai divu mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma izsoli.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtībā paredzētie jautājumi ir izskatīti.
Nākošā domes sēde 2014.gada 27. martā Neretas novada Zalves pagastā Sproģu saieta nama
telpās plkst.15.00
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:




2014. gada 6. martā plkst. 10.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
2014. gada 13. martā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
2014. gada 13. martā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
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Sēdi beidz plkst.17.00
Sēdi vadīja:
Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Arvīds Kviesis

Sēdi protokolēja:
Neretas novada pašvaldības sekretāre

Edīte Dābola

19

