LATVIJAS REPUBLIKA

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

NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.12
Neretas novada Neretas pagastā

2017. gada 28. septembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par deputātu maiņu Neretas novada domes 2017.gada sasaukumā
2. Par izmaiņām Neretas novada domes pastāvīgo komiteju sastāvos
3. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”apstiprināšanu
4. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2017 „ Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
apstiprināšanu
5. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Par pašvaldības
pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
6. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2017„Par sociālās palīdzības
pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu.
7. Par grozījumiem noteikumos “Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs
izglītojamiem”
8. Par grozījumiem nolikumā “Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada
sportistiem”
9. Par Neretas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” nolikuma apstiprināšanu
10. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas 2014.20120.gadam “Izaugsme u nodarbinātība” finansētajā projektā Nr.3.2.1.2/16/I/001
“Starptautiskā konkurētspējas veicināšana”
11. Par Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu
12. Par projektu “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā”
13. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
14. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu
15. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības
izglītības iestādēs
16. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
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17. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
18. Par Neretas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
19. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ugunsgrēka seku likvidēšanai
20. Par pabalstu piešķiršanu
21. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
22. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam
23. Par zemes gabala “Pīskupi” Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību izsoles
organizēšanu
24. Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Zalves pagasta pašvaldības ceļu reģistrā
25. Par adreses piešķiršanu Neretas novada Neretas ciemā
26. Par adrešu precizēšanu Pilskalnes pagastā
Informatīvais jautājums
1) Par psihologa amatu likmes palielināšanu
2) Par pašvaldības juriskonsulta vakanci
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte (ar 2.jautājumu) (9)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste,
Iveta Arāja – Sociālā dienesta vadītāja,
Solvita Bukša - projektu vadības un attīstības plānošanas speciāliste.
1.§ (227.)
Par deputātu maiņu Neretas novada domes 2017.gada sasaukumā
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma
43.panta pirmo daļu, kas nosaka, ja ievēlētais domes deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu
dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša
kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts, un Neretas novada domes
2017.gada 24.augusta lēmumu Nr.205 “Par Inas Riekstiņas deputāta pilnvaru izbeigšanu
pirms termiņa”, Neretas novada Vēlēšanu komisijas 2017.gada 28.augusta lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt deputāta pilnvaras Lāsmai Mušpertei.
2. § (228.)
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Par izmaiņām Neretas novada domes pastāvīgo komiteju sastāvos
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu,
Neretas novada domes 2017.gada 24.augusta lēmumu Nr.205 “Par Inas Riekstiņas deputāta
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija
Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Lāsma Mušperte balsojumā
nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas Neretas novada domes Finanšu un attīstības komitejas sastāvā:
1.1. ievēlēt komitejas sastāvā deputāti Lāsmu Mušperti.
2. Izdarīt izmaiņas Neretas novada domes Sociālās un veselības aprūpes komitejas sastāvā:
2.1. ievēlēt komitejas sastāvā deputāti Lāsmu Mušperti.
3. § (229.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.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 – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2017 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” (Pielikums)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”
4. § (230.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2017 „ Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
apstiprināšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/2017 “Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas
novadā” (Pielikums)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janāri.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/2017 „ Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
5.§ (231.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Par pašvaldības
pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Iveta Arāja)
Iveta Arāja iepazīstina ar izmaiņām saistošajos noteikumos.
Viktorija Trukša rosina pie viena padomāt, vai nevajag mainīt pabalsta apmērus
nozīmīgās jubilejās.
Aija Lapiņa šos jautājumus iesaka skatīt pie nākamā gada budžeta apspriešanas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/2017 „Par
pašvaldības pabalstiem Neretas novadā”. (Pielikums)
2. Vispārējai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus publicēt Neretas novada pašvaldības izdevumā „Neretas novada
vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas
informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2017 „Par pašvaldības
pabalstiem Neretas novadā”.

6.§ (232.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2017„Par sociālās palīdzības
pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Iveta Arāja)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta 2.daļu,
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma “ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
252.panta pirmo un piekto daļu, MK 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
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vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 10. punktu, MK 18.12.2012.
noteikumu Nr.913 “ Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, MK
17.06.2009. noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13.punktu, MK 15.11.2005. noteikumu Nr.857 “ Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,311. punktiem, MK 19.12.2006. noteikumu Nr.
1036 „Audžuģimenes noteikumi” 42.2.apakšpunktu, 43.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/2017 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Neretas novadā” . (Pielikums)
2. Vispārējai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus publicēt Neretas novada pašvaldības izdevumā „Neretas novada
vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas
informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9/2017 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Neretas novadā” .
7. § (233.)
Par grozījumiem noteikumos “Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs
izglītojamiem”
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kas domei paredz tiesības izdot
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 2012.gada 27.septembra Neretas novada pašvaldības noteikumos
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”:
1.1.
Noteikumu nosaukumu izteikt sekojošā redakcijā
“Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus
izglītojamiem”
1.2.
1.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamiem tiek veikta sabiedriskā
transporta un personīgā transporta braukšanas maksas atlīdzība uz Neretas novada
izglītības iestādēm.”
1.3.
1.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
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“1.2. Izglītojamiem, kuri iegūst izglītību Neretas novada izglītības iestādēs, ir
tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Neretas novada pašvaldības izglītības
iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu”
1.4.
1.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“1.3. Atsevišķos gadījumos 1.2. punktā minētie izglītojamie ir tiesīgi saņemt
braukšanas maksas atvieglojumus tikai saskaņā ar domes lēmumu.”
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 01.oktobri.
8. §
Par grozījumiem nolikumā “Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada
sportistiem”
Sēdes vadītājs rosina šo jautājumu neskatīt, jo ir saņemti dažādi ierosinājumi
finansiāla atbalsta sniegšanai sportistiem, kā arī tad būtu jāpārskata skolēnu prēmēšana par
sasniegumiem mācībās. Jautājumu iesaka skatīt kontekstā ar visiem pabalstiem un
finansiālajiem atbalstiem novadā pie budžeta veidošanas 2018.gadam.
Deputāti ierosinājumu atbalsta.
Jautājums “Par grozījumiem nolikumā “Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas
novada sportistiem” netiek skatīts.
9. § (234.)
Par Neretas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” nolikumu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu,188.panta
pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Neretas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” nolikums.
10. § (235.)
Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas 2014.20120.gadam “Izaugsme u nodarbinātība” finansētajā projektā Nr.3.2.1.2/16/I/001
“Starptautiskā konkurētspējas veicināšana”
(Ziņo: Solvita Bukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības
produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita
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Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas 2014.2020.gadam “Izaugsme un nodarbinātība” finansētajā projektā Nr.3.2.1.2/16/I/001
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”,
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, tā ieviešanai nodrošināt novada domes
līdzfinansējumu 20% no kopējām izmaksām
3. Atbildīgais par projekta ieviešanu Neretas novada pašvaldības projektu vadības un
attīstības plānošanas speciāliste Solvita Bukša.
4. Par atbalsta saņēmēja (pašvaldības) pārstāvi norīkot pašvaldības domes priekšsēdētāju
Arvīdu Kviesi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Neretas novada pašvaldības izpilddirektoram
Rolandam Klibiķim
11. § (236.)
Par Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu
(Ziņo: Solvita Bukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi”, Neretas novada pašvaldības 2011.gada 24.februāra noteikumiem “Neretas
novada pašvaldības noteikumi par dienesta autotransporta un saziņas līdzekļu izmantošanas,
transporta izdevumu kompensācijas un komandējumu izdevumu atlīdzināšanas kārtību”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Arvīds Kviesis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Arvīdu Kviesi laika
periodā no 2017.gada 2.oktobra līdz 8.oktobrim (ieskaitot) kā pašvaldības pārstāvi
valsts vizītē uz Moldovu Moldovas biznesa nedēļas laikā.
2. Komandējuma mērķis: dalība “Moldowa Business Week 2017”, tikšanās ar Cazangic
pašvaldības domes pārstāvjiem un atbildīgajām amatpersonām, sadarbības līguma
parakstīšana
3. Izmaksāt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim
komandējuma dienas naudu (100% pašvaldības finans.) un apmaksāt ceļa izdevumus
(20% pašvaldības finans., 80% - LIAA), saskaņā ar MK 2010.gada 12.oktobra
noteikumiem “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”.
4. Domes priekšsēdētāja darba pienākumus Arvīda Kvieša prombūtnes laikā no
2017.gada 2.oktobra līdz 8.oktobrim (ieskaitot) uzdot veikt domes priekšsēdētāja
vietniekam Aivaram Miezītim.
12. § (237.)
Par projektu “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā”
(Ziņo: Solvita Bukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 2015.gada 18.augusta MK noteikumiem
Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
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“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā” atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties valsts un Eiropas Savienības atklātajā projektu iesniegumu konkursā Lauku
attīstības programmas (LAP) 2017.-2020.gadam 7.rīcībā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
2. Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā”
3. Projekta īstenošanas izmaksu summa EUR 334794,59.
4. Projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus ņemt kā aizņēmumu no Valsts
kases.
5. Noteikt par projekta vadītāju pašvaldības izpilddirektoru Rolandu Klibiķi.
6. Noteikt par projekta asistentu un kontaktpersonu Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāju
Zeltīti Odiņu.
13.§ (238.)
Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.06.2016. noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 2.1.punktu un „Iekšējo kārtību, kādā sadala
valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam” un
2017.gada septembrim - decembrim valsts piešķirto finansējumu Neretas novadam, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Vispārējā izglītībā 38215.00 euro mēnesī atbilstoši normētajam skolēnu skaitam un
realizējamajām izglītības programmām katrā no izglītības iestādēm sadalīt sekojoši:
1.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
26008.50 euro
1.2. Mazzalves pamatskola
12206.50 euro
2. Interešu izglītībā 1635.00 euro atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs 1.12.klasēs sadalīt sekojoši:
2.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
1141.81 euro
2.2. Mazzalves pamatskola
493.19 euro
3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 3655.00 euro atbilstoši izglītojamo
skaitam katrā izglītības iestādē sadalīt sekojoši:
3.1. PII “Ziediņš”
2843.14 euro
3.2. Mazzalves pamatskola
811.86 euro
14.§ (239.)
Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
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Saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 16. un 22.punktu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs” un „Iekšējo kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Izglītības
un kultūras komitejas sēdē pieņemto lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Aivars Miezītis balsojumā
nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. No 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam Neretas novada izglītības iestāžu
vadītājiem noteikt sekojošas mēneša darba algas, kas tiek finansētas no valsts budžeta
mērķdotācijas pašvaldībām un pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem:
1.1.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktoram– EUR 1380 (EUR 1100 no
mērķdotācijām un EUR 280 no Neretas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem);
1.2.
Mazzalves pamatskolas direktoram– EUR 1160 (EUR 900 no mērķdotācijām
un EUR 260 no Mazzalves pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem);
1.3.
Neretas pirmsskolas izglītības iestādes „Ziediņš” vadītājai– EUR 910 no
Neretas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.
2. 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.
15.§ (240.)
Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs:
- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā – 93.24 EUR
- Neretas PII Ziediņš- 161.82 EUR
- Mazzalves pamatskolā – 122.48 EUR
2. Uzdot Vispārējās nodaļas atbildīgajam darbiniekam nodrošināt lēmuma publiskošanu
pašvaldības mājaslapā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izdevumi 2016.gadā uz vienu audzēkni.
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16.§ (241.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,41. panta
pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 28.11.2013. Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikumā Nr.1 „Neretas novada pašvaldības amatu
katalogs”, 29.amata saimes I līmeni papildinot ar amatu – auklis.
2. Izdarīt izmaiņas 28.11.2013. Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikumā Nr.1 „Mēnešalgu apmēri un kvalifikācijas
pakāpēm piemērojamie koeficienti”, papildinot sadaļas “Tehniskie darbinieki”
4.mēnešalgu grupas 2.aili ar amatu - auklis
3. Grozījumus veikt ar 2017. gada 01.oktobri.
17.§ (242.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
(apstiprināts ar 2016. gada 24. novembra domes sēdes lēmumu Nr.184 (protokols
Nr.12, 1.p.), papildinot amatu sarakstu Mazzalves pagasta pārvaldē sadaļā “Dienas
centrs “Vālodzīte”” ar amata vienību – aukle, kods 5311 01, amata vienību skaits – 1.
2. Grozījumus veikt ar 2017. gada 1. oktobri.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis

18.§ (243.)
Par Neretas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
1.panta pirmo daļu 5.panta pirmo dalu, 9.pantu, ar Neretas novada domes 2017.gada 27.jūlija
lēmumu Nr.190, tika izsludināta pretendentu pieteikšanās Neretas novada vēlēšanu komisijai.
Ar Neretas novada domes 2017.gada 24.augusta lēmumu Nr.205, nepietiekamā pretendentu
skaita dēļ, tika pagarināta pieteikšanās līdz 2017.gada 22.septembrim.
Izsludinātās pieteikšanās termiņā, t.i., līdz 2017.gada 22.septembrim, saņemti 9
pieteikumi.
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[..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
1.panta pirmo daļu, 7., 8., 9., 10.pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija
Lapiņa, Inga Zvilna,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Lāsma Mušperte balsojumā
nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Neretas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā:
1.1. Sandra Rusiņa;
1.2. Iluta Liepiņa;
1.3. Mudīte Grīnvalde;
1.4. Daiga Mušperte;
1.5. Diāna Zana;
1.6. Jānis Kovaļevskis;
1.7. Gita Vegnere.
2. Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāts – Santa Romanova
3. Uzdot Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim līdz 2017.gada
6.oktobrim sasaukt apstiprinātos vēlēšanu komisijas locekļus uz pirmo sēdi komisijas
priekšsēdētāja un sekretāra ievēlēšanai.
19.§ (244.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ugunsgrēka seku likvidēšanai
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi 2017.gada 11.septembra Neretas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāja Riharda Trukša iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzekļus remontdarbu veikšanai
ugunsgrēka seku likvidēšanai, un tam pievienotos dokumentus - remontdarbu tāme, akts par
ugunsgrēku, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas pagasta pārvaldei remontdarbu veikšanai ugunsgrēka seku likvidēšanā
naudas līdzekļus EUR 2962,51 apmērā.
2. Līdzekļus remontdarbu veikšanai paredzēt no Neretas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
3. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības
budžetā.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
20. § (245.)
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
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Neretas novadā” trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Aija Lapiņa un Inga Zvilna balsojumā
nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
90 gadu dzīves jubilejā 30.00 EUR apmērā:
1.1.1. Z.S.
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. H.B.;
1.2.2. I.Č.;
1.2.3. H.G.
1.3.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.3.1. V.P.;
1.3.2. G.L.;
1.3.3. F.S.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1. M.G.;
2.2. I.L.;
2.3. L.K.
21. § (246.)
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Neretas
novada pašvaldības nolikumu “ Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem”
4. punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt atbalstu 100,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā:
1.1.
Amandai REGUTEI (2.vieta Latvijas Volejbola federācijas
devītajās volejbola vasaras spēlēs jauniešiem)
1.2.
Endijai KAPELEI (2.vieta Latvijas Volejbola federācijas
devītajās volejbola vasaras spēlēs jauniešiem);
1.3.
Kitijai KUZŅECOVAI (2.vieta Latvijas Volejbola federācijas
devītajās volejbola vasaras spēlēs jauniešiem);
1.4.
Luīzei LIEPIŅAI (2.vieta Latvijas Volejbola federācijas
devītajās volejbola vasaras spēlēs jauniešiem) ;
1.5.
Zitai TIHONOVAI (2.vieta Latvijas Volejbola federācijas
devītajās volejbola vasaras spēlēs jauniešiem).
2.

organizētajās
organizētajās
organizētajās
organizētajās
organizētajās

Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai izmaksāt no pašvaldības budžeta 2017.
gadam, domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļas .
22. § (247.)
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam
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(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša 2017.gada
25. septembra iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, 42.panta 9.daļu, Neretas novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 6.2., 7.1. punktu, Neretas novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums” 15.
punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Arvīds Kviesis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KVIESIM
ikgadējo atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas par darba periodu no 01.07.2016.
– 30.06.2017., no 2017.gada 16. oktobra līdz 2017. gada 29. oktobrim (ieskaitot).
2. Finanšu un attīstības nodaļai izmaksāt vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas
ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā
3. Domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no 2017.gada 16. oktobra līdz 2017.gada 29.
oktobrim (ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekšsēdētāja
vietniekam Aivaram MIEZĪTIM. Samaksu par priekšsēdētāja aizvietošanu noteikt
saskaņā ar Neretas novada pašvaldības 28.11.2013. nolikuma „Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 3.3. punktu.
23.§ (248.)
Par zemes gabala “Pīskupi” Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību izsoles
organizēšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Neretas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus no fiziskām personām par zemes
vienību “Pīskupi” ar kadastra Nr. 3274 005 0241 iznomāšanu. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunkts, MK 2007. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli par Neretas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo
īpašumu Pilskalnes pagasta Neretas novadā – “Pīskupi” ar kadastra apzīmējumu 3274
005 0241, ar platību 2.8 ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 1344.00 (Viens tūkstotis
trīs simti četrdesmit četri eiro un 00 centi).
2. Izveidot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs-Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte;
Komisijas locekļi:
Pilskalnes pagasta pārvaldes kasiere – Mirdza Varekoja,
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja - Ilona Strade,
3. Apstiprināt zemes nomas izsoles noteikumus “Neretas novada pašvaldībai piekritīgās
neapbūvētā nekustamā īpašuma “Pīskupi”, Pilskalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu
3274 005 0241 nomas tiesību izsoles noteikumi”, pielikumā uz 5 lapām
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja A.Vadzīte.
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24.§ (249.)
Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Zalves pagasta pašvaldības ceļu reģistrā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot iesniegumu no A.P., dzīvo (adrese) par izmaiņu veikšanu Neretas novada
Zalves pagasta pašvaldības ceļu reģistrā, pamatojoties uz 2009. gada 15. septembra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1050 “Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” III
panta 11. punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.

Iekļaut Neretas novada Zalves pagasta pašvaldības ceļu reģistrā ceļu ar Nr C23
“Lūši - Dienvidnieki”, kā C grupas ceļu, kas nodrošina transportlīdzekļu
piebraukšanu ne mazāk kā trīs viensētām.
2. Ceļa Nr. C23 ”Lūši - Dienvidnieki” raksturojošie parametri:
- ceļa posms Lūši, 340 m ar kadastra Nr. 32960110034
- ceļa posms Kurzemnieki, 574 m ar kadastra Nr. 32960110015
- ceļa posms Dienvidnieki, 100m ar kadastra Nr. 32960110046
- ceļa kopgarums no 0.0 km līdz 1014 m = 1.014km.
 Ceļa seguma veids – grants.
 Braucamās klātnes platums 6.0 m.
3. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot divos eksemplāros un iesniegt valsts
akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu
izmaiņu veikšanai Neretas novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
25.§ (250.)
Par adreses piešķiršanu Neretas novada Neretas ciemā
(Ziņo: Juris Zālītis)

Izskatījusi SIA Falko 31.08.2017. iesniegumu (Reģ.Nr. 2.1-9/17/504-S) par adreses
piešķiršanu telpu grupai ar nosaukumu Raiņa iela 9-601, kas atrodas dzīvojamajā mājā ar
kadastra Nr. 3270 007 0417 001 Neretā, Neretas pagastā Neretas novadā, un tam pievienotos
dokumentus novada dome pamatojoties uz LR 1994.gada 19. maija likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2015.gada 8..decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.
698 „Adresācijas noteikumi” 2.10 punktu, 7. un 8. punktiem, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt telpu grupai ar nosaukumu „Raiņa iela 9-601” (ēkas kadastra Nr. 3270 007
0417 001), kas sastāv no 4 (četrām) atsevišķām telpām:
1.telpa- veikals ar platību 38.2 m2,
2.telpa- noliktava ar platību 15.9 m2,
3.telpa- veikals ar platību 39.6 m2,
4.telpa- noliktava ar 29.1 m2,
ar kopējo platību 122.8 m2, adresi Raiņa iela 9 - 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads, LV-5118.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
26.§ (251.)
Par adrešu precizēšanu Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta
2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu,
9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Būvei ar kadastra apzīmējumu 32740060036002, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 32740060036, precizēt adresi – “Mazputniņi”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads, LV-5110
2. Būvēm
ar
kadastra
apzīmējumiem
32740060036001,
32740060036003,
32740060036004, 32740060036005, 32740060036006, kas atrodas uz zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 32740060036, precizēt adresi – “Putniņi”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads, LV-5110
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
Sēdes vadītājs paziņo, ka lemjošie darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Seko informatīvie jautājumi.
1) Par psihologa amatu likmes palielināšanu
Pašvaldības izpilddirektors skaidro situāciju par nepilno likmi psihologam un lūdz palielināt
amata likmi līdz 1 līdzšinējo 0,7 vietā. Deputāti atbalsta.
2) Par pašvaldības juriskonsulta vakanci
Pašvaldības izpilddirektors aicina deputātus iesaistīties juriskonsulta piesaistīšanā.
Sēdi slēdz plkst.16.40
Nākošā domes sēde 2017.gada 26.oktobrī Neretā, Neretas pagastā, Neretas novada
pašvaldības administrācijas telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2017. gada 12.oktobrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2017. gada 12.oktobrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2017. gada 12.oktobrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 29.09.2017.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 29.09.2017.
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