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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.12
Neretas novada Zalves pagastā, Sproģos

2016. gada 24. novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Zalves pagastā, Sproģu pamatskolas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta
apstiprināšanu 2017. gadam
2. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
3. Par noteikumu „Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN,
NĪN, PFIF) sadali” apstiprināšanu
4. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2016 „Par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” apstiprināšanu
5. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2016 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.
22/2013„Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
6. Par piedalīšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projektā
7. Par Deleģēšanas līgumu slēgšanu:
7.1. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
sporta skola)
7.2. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
izglītības pārvalde)
7.3. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada domi.
8. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
9. Par pabalstu piešķiršanu.
10. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
11. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu.
12. Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā “Skrūveres”, Pilskalnes pagastā
13. Par izmaiņu veikšanu Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta ceļu reģistrā ceļam
“Noras – Valašiņas”
14. Par izmaiņu veikšanu Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta ceļu reģistrā ceļam
“Grāvmaļi – Miezāni”
15. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
16. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
17. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

17.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
17.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
17.3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.M.
Informatīvais Jautājums:
1) Par fonda “Sibīrijas bērni” valdes locekles, režisores Dzintras Gekas-Vaskas vēstuli
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa – Grencione, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka (8)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes 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,
Agnese Rutka – sabiedrisko attiecību speciāliste.
Nepiedalās – Sandra Andersone – slimības dēļ.
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu par piedalīšanos Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā (TM 1: Sociālās
iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību) un par papildus finansējuma valsts
mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Olga Jalovčuka ),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:
19. Par piedalīšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projektā (TM 1: Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību)
20. Par papildus finansējuma valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības
iestādēm
1. § (184.)
Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
amatu saraksta apstiprināšanu 2017. 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
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,

Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības „Amatu sarakstu 2017.gadam”.
2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt apstiprināto „Amatu sarakstu 2017.gadam”
pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām.
Pielikumā:
Neretas novada pašvaldības amatu saraksts 2017.gadam uz 6 lapām.
2. § (185.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,41. panta
pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis
Klimovičs, Olga Jalovčuka), 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.2 „Mēnešalgu apmēri un kvalifikācijas
pakāpēm piemērojamie koeficienti.” (Pielikumā)
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 01.janvāri.
Pielikumā:
Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
Pielikums Nr.2 „Mēnešalgu apmēri un kvalifikācijas pakāpēm piemērojamie
koeficienti.”
3. § (186.)
Par noteikumu „Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN,
NĪN, PFIF) sadali” apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Neretas novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā Neretas novada
pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN, NĪN, PFIF) sadali”.
4. § (187.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr._4/2016 „Par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” apstiprināšanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta f0
apakšpunktu, 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta

piekto daļu un 47.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/2016 „Par interešu
un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanu”.
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
laikrakstā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.4/2016 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības
licencēšanu”.
5. § (188.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2016 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.
22/2013„Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Iveta Arāja)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija
Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/2016 „Par
grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos
noteikumos Nr.22/2013 „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.5/2016 “Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.
22/2013 „Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā”’” .
6. § (189.)
Par piedalīšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projektā (TM 3: Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana)
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 6.punktu un 21.
panta pirmās daļas 23. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome

NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam, tematiskais mērķis
(TM) 3: "Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana" 3.1.
prioritāte "Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un
saglabāšana", projektā.
2. Projekta mērķis: sekmēt aktīvu un ilgtspējīgu kultūras un vēsturiskā mantojuma
izmantošanu, veicinot pārrobežu sadarbību.
3. Projekta dalībvalstis ( Latvija, Lietuva, Baltkrievija) Kopējais maksimālais projekta
budžets ar dalībvalstīm ir 1 500 000 EUR
4. Plānotais Neretas novada pašvaldības, kā sadarbības partnera budžets 180000.00 EUR
ar sekojošu sadalījumu - Eiropas finansējums 90%, valsts finansējums 5%,
pašvaldības līdzfinansējums 5 % (iepirkuma rezultātā projekta summa var mainīties).
5. Projekta apstiprināšanas gadījuma tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē projekta
realizācijai.
6. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru R.Klibiķi
7. §
Par Deleģēšanas līgumu slēgšanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
7.1. § (190.)
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, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), 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.
7.2. § (191.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
izglītības pārvalde)
(Ziņo: Žanna Miezīte)
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, licencē interešu izglītības programmas, nodrošina
atbalstu izglītības iestāžu darbam utt.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt visu funkciju izpildi
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai 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, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis
Klimovičs, Olga Jalovčuka), 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.
7.3. § (192.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada domi
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskumu.
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, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis
Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Kokneses novada domi par likuma „Par pašvaldībām”
pirmās daļas 14.punktā noteiktās autonomās funkcijas (nodrošināt savas
administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu) deleģēšanu Kokneses
novada domes pilnvarotai personai Kokneses apvienotai pašvaldību būvvaldei.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šā lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
8.§ (193.)
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 trešā 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
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, trešo daļu, Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmo daļu, Bibliotēku
likuma 12.panta otro daļu, 17. pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), 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 2017.gada 01.janvāra līdz 2017.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.
9. § (194.)
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, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. A.K.
1.1.2. V.V.

1.2.

85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. A.P.
1.2.2. O.D.

2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1.
L.Z.
2.2.
A.K.
2.3.
Z.M.
3. Piešķirt pabalstu par aizgādni ieceltai personai:
3.1. I.M., 175.00 EUR apmērā;
3.2. N.Ķ., 210.00 EUR apmērā;
3.3. I.Z., 35.00 EUR apmērā;
3.4. A.R., 105.00 EUR apmērā;
3.5. L.Š., 140.00 EUR apmērā;
3.6. I.B., 35.00 apmērā;
3.7. V.B., 70.00 EUR apmērā;
3.8. I.P., 35.00 apmērā;
3.9. D.P., 35.00 apmērā;
3.10. L.O., 35.00 EUR apmērā;
3.11. Ā.K., 35.00 apmērā;
3.12. J.O., 35.00 apmērā;
3.13. A.G., 35.00 apmērā;
3.14. R.G., 35.00 apmērā;
3.15. A.Š., 35.00 apmērā.
4. Piešķirt pabalstu politiski represētajām personām 15.00 EUR apmērā:
4.1.
A. B.
5. Piešķirt pabalstu Ziemassvētkos (mantiskā veidā – Ziemassvētku paciņa):
5.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Neretas
novada administratīvajā teritorijā, kā arī pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē
Neretas novada dienas centru “Vālodzīte” un PII “Ziediņš” 5.00 EUR apmērā
katram, kopsummā 1075 EUR (t.i. 215 bērni);
5.2. pamatskolas vecuma bērniem, kuri mācās Neretas novada izglītības iestādēs 3.00
EUR apmērā katram, kopsummā 660 EUR (t.i., 220 bērni);
5.3. pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē
(aizbildnībā, pie audžuvecākiem, bērnu aprūpes centros, bērnu namos) 3.00 EUR
apmērā katram, kopsummā 51 EUR (t.i., 17 bērni);
5.4. ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu klientiem, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms
ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā bija Neretas novada
administratīvajā teritorijā 3.00 EUR apmērā katram, kopsummā 60 EUR (t.i., 20
klienti);
5.5. vientuļiem pensionāriem 3.00 EUR apmērā katram, kopsummā 189 EUR (t.i., 63
pensionāri);
5.6. pirmās grupas invalīdiem, kuri neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās 3.00
EUR apmērā katram, kopsummā 93 EUR (t.i., 31 invalīdi)
10. § (195.)
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 – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt atbalstu 100,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 9 personām.
2. Piešķirt atbalstu 150,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 1 personai.
3. Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai plānot pašvaldības budžetā 2017. gadam
domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļā .
11. § (196.)
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot Nodrošinājuma valsts aģentūras 2016.gada 12.septembra vēstuli par
nekustamā īpašuma Pētera Lodziņa ielā 12, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads,
pārņemšanu pašvaldības īpašumā, tika konstatēts:
Pētera Lodziņa ielā 12, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, atrodas nekustamais
īpašums ar kadastra Nr. 3270 007 0431, kas sastāv no zemes vienības 0.1834ha platībā,
dzīvojamās mājas un divām palīgēkām. Nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz
valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.
Nodrošinājuma valsts aģentūra piedāvā pašvaldībai pārņemt augstāk minēto nekustamo
īpašumu savu funkciju nodrošināšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts
nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā.
Veicot nekustamā īpašuma apsekošanu, tika konstatēts, ka ēku var izmantot kā
dzīvojamo ēku. Likuma “Par pašvaldībām”15.panta 9.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Iegūstot īpašumā nekustamo īpašumu Pētera Lodziņa ielā 12, Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads, varētu risināt jautājumu par dzīvojamo telpu izīrēšanu maznodrošinātām un trūcīgām
personām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārņemt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai piederošo nekustamo īpašumu
Pētera Lodziņa ielā 12, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, ar kadastra Nr. 3270
007 0431 Neretas novada pašvaldības īpašumā.
2. Nekustamais īpašums Pētera Lodziņa ielā 12, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads,
ar kadastra Nr. 3270 007 0431 nepieciešams pašvaldībai autonomās funkcijas
nodrošināšanai - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā.
3. Lēmumu nosūtīt Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai.
12. § (197.)
Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā “Skrūveres”, Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)

Izskatot M.L., dzīvojošas (adrese), 2016.gada 15.oktobra iesniegumu (reģistrēts
Neretas novada pašvaldībā 19.10.2016. Nr.2.19/589), kurā iesniedzēja lūdz nodibināt ceļa
servitūtu zemesgabalā “Skrūveres”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, lai nodrošinātu
piebraukšanu zemesgabalam “Dūjas”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, Neretas novada
pašvaldība konstatē:
Īpašuma tiesības uz zemesgabalu “Dūjas”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, ar
platību 19.9 ha, ir nostiprinātas Pilskalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr… M.L.
Neretas novada pašvaldībai piekrīt zemes gabals “Skrūveres”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads, (Neretas novada pašvaldības 2009.gada 17.decembra sēdes lēmums Nr.1 (protokols
Nr.9)). Īpašuma tiesības uz zemesgabalu “Skrūveres”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, ar
platību 11.98 ha, nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Zemes gabalam “Dūjas”, Pilskalnes
pagastā, Neretas novadā, šobrīd nav piekļuves (piebraukšanas) iespēju. Lai nodrošinātu
piekļūšanu zemes gabalam “Dūjas”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, būtu nodibināms ceļa
servitūts 4 m platumā - tiesība uz braucamo ceļu, ar kuru Neretas novada pašvaldībai
piederošais nekustamais īpašums “Skrūveres”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, tiktu
apgrūtināts par labu nekustamā īpašuma “Dūjas”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta,
1148.panta, 1156.panta, 1158.panta, 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.punkta, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist ceļa servitūta 4 m platumā nodibināšanai zemesgabalā “Skrūveres”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads, par labu nekustamā īpašuma “Dūjas” zemes
gabalam ar kadastra numuru 32740050205, piešķirot tiesības uz braucamo ceļu.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina
Vadzīte.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13. § (198.)
Par izmaiņu veikšanu Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta ceļu reģistrā ceļam
“Noras – Valašiņas”
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot Neretas pagasta pārvaldes ceļu tehniķa Jura Andersona iesniegumu par
izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas 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 – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iekļaut Neretas novada, Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā ceļu ar Nr D35 “Noras Valašiņas”, kā B grupas ceļu , kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā trīs
viensētām.
2. Ceļa Nr. D35 “Noras - Valašiņas” raksturojošie parametri:
● Adrese (izvietojums km) - servitūta ceļa posms; 450 m x 4.5 m = 0.20 ha uz z/s
“Noras”, kadastra Nr.3270 011 0035, 3270 011 0036, 3270 011 0064 zemes.
- ½ no servitūta ceļa posma; 470 m x 2.25 m = 0.05 ha uz z/s “Valašiņas”, kadastra
Nr.3270 011 0006 zemes

- ½ no servitūta ceļa posma; 470 m x 2.25 m = 0.11 ha uz p/s “Valašiņas”, kadastra
Nr. 3270 011 0054
- ceļa kopgarums no 0.0 km līdz 0.92 km = 0.92 km.
● Ceļa seguma veids - grants.
● Braucamās klātnes platums - 4.5 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.
14. § (199.)
Par izmaiņu veikšanu Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta ceļu reģistrā ceļam
“Grāvmaļi – Miezāni”
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot Neretas pagasta ceļu tehniķa Jura Andersona iesniegumu par izmaiņu
veikšanu Neretas novada Neretas 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 – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iekļaut Neretas novada, Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā ceļu ar Nr D34
“Grāvmaļi - Miezāni”, kā C grupas ceļu , kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu
zemju īpašumiem vai mazāk kā trīs viensētām.
2. Ceļa Nr. D34 “Grāvmaļi - Miezāni” raksturojošie parametri:
● Adrese (izvietojums km) - servitūta ceļa posms; 240 m x 4.5 m = 0.108 ha uz NĪ
“Grāvmaļi”, kadastra Nr.3270 010 0097, zemes.
- servitūta ceļa posms; 120 m x 4.5 m = 0.05 ha uz Neretas novada pašvaldībai
,
piekrītošās zemes vienības “Grāvmalas” ar kadastra Nr. 3270 010 0135 zemes.
- servitūta ceļa posms; 270 m x 4.5 m = 0.12 ha uz NĪ “Miezāni”, kadastra Nr. 3270
010 0074 zemes.
- ceļa kopgarums no 0.0 km līdz 0.63 km = 0.63 km.
● Ceļa seguma veids - grunts.
● Braucamās klātnes platums - 4.5 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.
15.§ (200.)
Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā Valsts zemes dienesta 2016.gada 12.oktobra vēstulē izteikto lūgumu
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību zemes
vienībai ar kadastra Nr. 3266 013 0131, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
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, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis
Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 013 0131, kas atrodas Neretas novada Mazzalves
pagastā,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods1101).
2. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 013 0131 piekrītošā platība ir 0,1 ha.
3. Vispārējai nodaļai lēmumu piecu darbdienu laikā pēc parakstīšanas iesniegt Valsts
zemes dienestā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16. § (201.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot J.B. 02.11.2016. iesniegumu par nomas tiesību izbeigšanu uz nekustamo
īpašumu “Ābelītes” ar kopējo platību 0.21 ha un A.B. par pašvaldībai piekrītošās nekustamā
īpašuma „Ābelītes” iznomāšanu
J.B. ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. .. ar Neretas novada pašvaldību par
nekustamā īpašuma “Ābelītes” iznomāšanu. Uz iznomātā zemes gabala atrodas A. B.
piederoša ēka, kura reģistrēta Pilskalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 100000548920 ,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. a) punktu, LR Ministru
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.1. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis
Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes nomas tiesības J.B. uz nekustamo īpašumu „Ābelītes”
2. Iznomāt A.B., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes gabalu “Ābelītes” 0.21
ha platībā Pilskalnes pagastā līdz 2021.gada 31.decembrim, 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.
3. Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas
noslēgt zemes nomas līgumu ar A. B.
4. Par lēmuma izpildi atbild Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
17.1.§ (202.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
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, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016. gada 10. novembra lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu S. J. dzīvojamā
mājā “Ābelītes”, dzīvokli Nr.7, 8 ar kopējo dzīvojamo platību 42 m2 (katrs 21 m2),
Zalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot S.J. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas S.J. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.2.§ (203.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
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, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016. gada 10. novembra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu A. J. dzīvojamā
mājā Rīgas ielā 19, dzīvokli Nr.6 ar kopējo dzīvojamo platību 23 m2, Neretā, Neretas
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot A.J. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas A.J. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.3.§ (204.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
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, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016. gada 10. novembra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome

NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu N.B.
dzīvojamā mājā “Lakstīgalas”, dzīvokli Nr.7 ar kopējo platību 36.23 m2, Mazzalves
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot N.B. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas N.B. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§ (205.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.M.
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatījusi nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.7, Nākotnes ielā 19, Pilskalnes pagastā,
Neretas novadā pārvaldnieces Ainas Vadzītes 2016.gada 4.oktobra iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) 2015.gada 1.februārī starp Neretas novada pašvaldību un V.K. (tagad V. M.) noslēgts
dzīvojamā telpas īres līgums Nr… par dzīvokļa Nr…, Nākotnes ielā …, Pilskalnes
pagastā, Neretas novadā īri.
2) Dzīvojamā telpas īres līgums noslēgts uz 6 mēnešiem.
3) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu, “dzīvesvieta ir
jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā
persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kurā tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”;
4) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
5) Dzīvojamā telpas dzīvokļa Nr…, Nākotnes ielā …, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā
īres termiņš beidzies 2015.gada 31.jūlijā. V.K.. nav vērsusies pašvaldībā, lai
pagarinātu dzīvokļa īres tiesības.
6) 2015.gada 4.septembrī V.K. stājusies laulībā un mainījusi uzvārdu uz M.
7) V.M. deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo, viņas faktiskā dzīvesvietas adrese
Neretas novada pašvaldībai nav zināma.
8) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pants nosaka: “Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”. Pēc LR Iedzīvotāju reģistra
datiem V.M. 2016.gada novembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav
veikusi.
9) “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais
pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona,
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

10) Ņemot vērā to, ka dzīvokļa īres līguma termiņš ir beidzies un to, ka V.M. adresē
Nākotnes ielā …, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā faktiski nedzīvo, Neretas novada
pšvaldībai ir tiesības uzskatīt, ka V.M. zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē Nākotnes ielā …., Pilskalnes pagastā, Neretas
novadā V.M.
2. Lēmums par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi, lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
3. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, pašvaldība aktualizē ziņas
Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam un iesniedzējam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19. § (206.)
Par piedalīšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projektā (TM 1: Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību)
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 6.punktu un 21.
panta pirmās daļas 23. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam, tematiskais mērķis
(TM) 1: "Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību" 1.1. prioritāte
"Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām
grupām", projektā.
2. Projekta mērķis: attīstīt jaunus un/vai uzlabot pašreizējos sociālos vai citus
pakalpojumus mazaizsargātajām sociālajām grupām, izmantojot pārrobežu sadarbību.
3. Projekta dalībvalstis ( Latvija, Lietuva, Baltkrievija). Plānotais kopējais maksimālais
projekta budžets ar dalībvalstīm ir 500 000 EUR
4. Plānotais Neretas novada pašvaldības, kā sadarbības partnera budžets …………. EUR
ar sekojošu sadalījumu - Eiropas finansējums 90%, valsts finansējums 5%,
pašvaldības līdzfinansējums 5 % (iepirkuma rezultātā projekta summa var mainīties).
5. Projekta apstiprināšanas gadījuma tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē projekta
realizācijai.
6. Nozīmēt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru R.Klibiķi
20.§ (207.)
Par papildus finansējuma valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
(Ziņo: Žanna Miezīte)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra rīkojumu Nr.680 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm – pedagogu darba
samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim” 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”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbilstoši normētajam skolēnu skaitam katrā no izglītības iestādēm mērķdotāciju
2544 euro apmērā sadalīt sekojoši:
1.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
1353 euro
1.2. Mazzalves pamatskola
699 euro
1.3. Sproģu pamatskola
244 euro;
1.4. PII “Ziediņš”
248 euro.
2. Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības
pamatbudžetā:
Ieņēmumi: EKK 18.6.2. – 2544 euro
Izdevumi: EKK 1100 – 2058 euro
1200 – 486 euro
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja I.Strade.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Seko informatīvais jautājums.
Sēdi slēdz plkst.15.35
Nākošā domes sēde 2016.gada 27. decembrī Neretā, Neretas pagastā, Neretas novada
pašvaldības admisnistrācijas telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes:
 2016. gada 15. decembrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja,
Mazzalves pagastā, VSAC “Latgale” filiāles “Mēmele” telpās;
 2016. gada 15. decembrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
Mazzalves pagastā, Mazzalves pagasta pārvaldes administrācijas telpās;
 2016. gada 15. decembrī plkst. 15.30 – Finanšu un attīstības komiteja, Mazzalves
pagastā, Mazzalves pagasta pārvaldes administrācijas telpās
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 28.11.2016.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 28.11.2016.

