LATVIJAS REPUBLIKA

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

NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.10
Neretas novada Neretas pagastā

2015. gada 25.augustā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības telpās.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis
Protokolē – Vispārējās nodaļas vadītāja Sandra Rusiņa
Piedalās –
Deputāti: Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka (6)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Valentīna Dubina – pašvaldības juriskonsults,
Solvita Bukša – Projektu vadības un plānošanas attīstības speciālists,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Žanna Miezīte – izglītības darba speciālists,
Lita Trakina – Zalves pagasta pārvaldes sekretāre.
Nepiedalās –
Deputāti – Sandra Andersone (slimības dēļ).
Informējusi par kavēšanos Laima Grebska (pamatdarbs).
Sēdes vadītājs Aivars Miezītis iepazīstina deputātus ar darba kārtību, ierosina apstiprināt
domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Grenciņa-Grencione, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto domes sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBA:

Par pabalstu piešķiršanu.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.P.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu adresē “NĪ”, Mazzalves pagastā.
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam.
Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
7. Par atļauju R.Klibiķim savienot amatus.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ārupes”
Neretas pagastā, Neretas novadā
9. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informatīvie jautājumi:
Litas Trakinas maģistra darba „Pašvaldības atbalsta politika ģimenēm ar bērniem un
tās iespējas ietekmēt demogrāfisko situāciju (Viesītes, Jaunjelgavas, Neretas novadu
piemērs)” prezentācija.
1.§ (145.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Par pašvaldības pabalstiem
Neretas novadā” trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, 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. B.F.;
1.1.2. I.Z.
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. I.Ņ.;
1.2.2. M.D.;
1.2.3. Z.D.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1.
L.S.;
2.2.
J.P.;
2.3.
Z.B.
2.§ (146.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.P.
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatījusi nekustamā īpašuma Raiņa ielā 13, Neretā, Neretas novadā tiesiskā valdītāja
Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītāja Riharda Trukša 2015.gada 8.jūnija
iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) Komunālās nodaļas vadītājs Rihards Trukša lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves
vietu Neretas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā dzīvoklī Nr.3 Raiņa ielā 13
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2)

3)

4)

5)

6)

deklarētajam L.P., paskaidrojot, ka minētā persona šajā dzīves vietā faktiski nedzīvo
un šis pašvaldības dzīvoklis izīrēts citai personai.
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.
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai
personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2. punktu, ziņas
par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
2015.gada 16.jūnijā Neretas novada pašvaldība nosūtījusi L.P. ierakstītu vēstuli ar
uzaicinājumu ierasties Neretas novada pašvaldībā līdzi ņemot dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adresē Raiņa ielā 13-3, Neretā,
Neretas novadā.
Līdz šim brīdim L.P. nav ieradies pašvaldībā un nav iesniedzis dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu iepriekš minētajā adresē, vai
deklarējis dzīvesvietu uzturēšanās adresē.

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 – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga
Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē Raiņa ielā 13 dz.3, Nereta, Neretas novads L.P.
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.
3.§ (147.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu adresē
„Saliņas”, Mazzalves pagasts, Neretas novads
(Ziņo: Zeltīte.Odiņa)
Izskatījusi D.D., dzīvojoša (adrese) 2015.gada 1.jūlija iesniegumu, un tam pievienotos
dokumentus, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) D.D. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu viņam piederošajā īpašumā
„Saliņas”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā deklarētajām personām: G.B., I.V.,
E.B., A.B., A.M.B..
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2) D.D. iesniegumā norādījis deklarācijas anulēšanas iemeslu – minētās personas faktiski
šajā adresē nedzīvo un viņām nav tiesiska pamata būt deklarētām adresē „Saliņas”,
Mazzalves pagasts, Neretas novads.
3) 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.
4) Saskaņā ar LR MK 11.02.2003noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai
personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
5) 2015.gada 10.jūlijā Neretas novada pašvaldība nosūtījusi ierakstītu vēstuli G.B., E.B.
un I.V. uz deklarēto dzīvesvietas adresi ar uzaicinājumu ierasties Neretas novada
pašvaldībā līdzi ņemot dokumentus, kas apliecinātu viņu tiesības deklarēt dzīvesvietu
adresē „Saliņas”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.
6) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka ziņas par
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata 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 – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga
Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Saliņas”, Mazzalves pagasts, Neretas
novads:
1.1. G.B.;
1.2. E.B.;
1.3. I.V.;
1.4. A.B.;
1.5. A.M.B..
2. Lēmums par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Faktu, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu ir anulētas, pašvaldība aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo
dzīvesvietas deklarētājam un iesniedzējam.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. § (148.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
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Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015.gadam
(apstiprināts ar 2014. gada 22. decembra domes sēdes lēmumu Nr.6 (protokols Nr.14),
papildinot amatu sarakstu Neretas pagasta pārvaldē PII Ziediņš ar amata vienību –
pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, kods 2342 03, amata vienību skaits – 0,5.
2. Grozījumus veikt ar 2015. gada 1. septembri.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības sekretāre Edīte Dābola.
5.§(149.)
Par dzīvojamās telpas apmaiņu
(Ziņo: Valentīna Dubina)
Izskatot G.K., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), un Ā.B., deklarētā dzīvesvietas
adrese (adrese) tika konstatēts:
G.K. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 3-7, Nereta,
Neretas pagasts, Neretas novads, kas sastāv no trim istabām, Ā. B. ir divistabu dzīvokļa Nr. 3
Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 12, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, īpašnieks. Savā
iesniegumā Ā.B. norāda, ka veselības stāvokļa dēļ vēlas mainīt dzīvojamo platību, kas atrodas
pirmajā stāvā.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pants nosaka, ka īrniekam ir tiesības apmainīt
aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku. Likuma 15.pants tulkojams paplašināti, atzīstot, ka
dzīvojamās telpas īrnieks var mainīt savu īrēto dzīvojamo telpu ar privatizēto dzīvokļu
īpašniekiem.
Dzīvojamo telpu apmaiņa ir civiltiesisks darījums, kas ietver sevī divus būtiskus
vienošanās aktus – īrētās dzīvojamās telpas nodošanu privatizētā dzīvokļa īpašniekam uz
dzīvojamās telpas īres līguma pamata un privatizētā dzīvokļa atsavināšanu īrnieka īpašumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a)punktu, likuma
„Par dzīvojamo telpu īri”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.
5.

Atļaut G.K., dzīvokļa Nr.7 Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 3, Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads, īrniecei veikt apmaiņu ar Ā.B., dzīvokļa Nr.3 Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 12,
Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, īpašnieku.
G.K. nostiprināt privatizētā dzīvokļa Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 12-3, Nereta, Neretas
pagasts, Neretas novads, īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
Neretas pagasta pārvaldes Komunālās daļas vadītājam R.Trukšam noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu ar Ā. B. par dzīvojamās telpas Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 3-7, Nereta,
Neretas pagasts, Neretas novads, izīrēšanu.
Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas pagasta pārvaldes vadītājs J.Zālītis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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6.§(150.)
Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(Ziņo:Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.panta
pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2015 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības
2010. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2010 „Neretas novada pašvaldības
nolikums”.
2. Grozījumi pašvaldības nolikumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošie noteikumi Nr.7/2105 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos
Nr. 4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” trīs dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā : Saistošie noteikumi Nr. 7/2015 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”.
7.§(151.)
Par atļauju R.Klibiķim savienot amatu
(Ziņo:Aivars Miezītis)
Izskatot Rolanda Klibiķa 2015.gada 11.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot
Neretas novada pašvaldības izpilddirektora amatu ar Neretas novada Medību koordinācijas
komisijas vadītāja pienākumu pildīšanu, un norādi, ka veicot šos pienākumus neradīsies
interešu konflikts un šo amatu savienošana nav pretrunā ar valsts amatpersonai noteiktajiem
ierobežojumiem, konstatēts:
1. Rolands Klibiķis Neretas novada pašvaldības izpilddirektors kopš 2013. gada 1.
augusta.
2. Amats ir likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta
pirmās daļas 16.punktā minētais valsts amatpersonas amats.
3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās
daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības izpilddirektoram ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu pašvaldības institūcijā , ja to savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Ņemot vērā R.Klibiķa lūgumu par amatu savienošanu un izvērtējot Neretas novada
pašvaldības izpilddirektora un Medību koordinācijas komisijas vadītāja amatu pienākumus,
Neretas novada dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošam ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo
pienākumu veikšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 38. panta otrās daļas 4. punktu, likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu,
81pantu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
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Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut Rolandam Klibiķim savienot Neretas novada pašvaldības izpilddirektora
pienākumu pildīšanu ar Medību koordinācijas vadītāja amatu.
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.
Plkst. 15.15 sēdei pievienojas deputāte Laima Grebska.
8.§(152.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ārupes”
Neretas pagastā, Neretas novadā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot SIA „ Akači”, reģ. Nameja 36-52, Jēkabpils, 2015.gada 11.augusta
iesniegumu, kas reģistrēts Neretas novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.-9/500 par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ārupes” Neretas pagastā, Neretas novadā,
konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka
SIA „ Akači”, reģ. Nameja 36-52, Jēkabpils apliecinājumu pamata. Īpašuma sadalīšanas
mērķis ir jauna nekustamā īpašuma izveidošana.
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, piešķirot atdalāmajai zemes vienībai nosaukumu „Ārupju āres”, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ar kodu – 0101.
Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Ārupes” priekšlikumi par nosaukumiem,
adresēm un nekustamo īpašuma lietošanas mērķiem atbilst normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes
ierīcības likuma 17. panta 41daļu, Ministru 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,
atklāti balsojot: PAR –7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ārupes”
Neretas pagasts, Neretas novads.
2. No nekustamā īpašuma atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai piešķirt kadastra
apzīmējumu jauna nekustamā īpašumam ar nosaukumu „Ārupju āres” izveidošanai ar
platību 42,00 ha (vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā pēc kadastrālās uzmērīšanas).
3. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
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4. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai noteikti sekojoši nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību apgrūtinājumi:
 Atzīme - ceļa servitūta teritorija – 0.35 ha
 Atzīme - ceļa servitūta teritorija – 0.34 ha
Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.13 ha
Atzīme - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās
esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs. – 0,44 ha.
5. Paliekošajai, apbūvētajai nekustamā īpašuma daļai, aptuveni 2,31 ha platībā, kura platība
tiks precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas, saglabāt vēsturisko nosaukumu
”Ārupes”, Neretas pagasts, Neretas novads, LV- 5118.
6. Paliekošajai nekustamā īpašuma daļai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
7. Paliekošajai nekustamā īpašuma daļai noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību apgrūtinājumus:
 2- servitūta ceļš-150m;
 3- servitūta ceļš-260m( apgrūtinājumu skaits, platība un garumi tiks precizēti veicot
kadastrālo uzmērīšanu).
8. Nosūtīt apstiprinātā zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru un projekta grafisko daļu
valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai atbilstoši Zemes ierīcības likuma
20.punktam.
9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
9.§(153.)
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Neretas novada dome, izskatījusi Ērberģes evaņģēliski luteriskās
draudzes
iesniegumu ar lūgumu atbalstīt draudzi, jo 2015.gada septembrī Ērberģes baznīca svinēs 315
gadu jubileju,
un piešķirt līdzekļus baznīcas remontam, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Finansiāli atbalstīt Ērberģes evaņģēliski luterisko draudzi un piešķirt līdzekļus EUR
315.00 (trīs simti piecpadsmit euro 00 centi) apmērā Ērberģes baznīcas remontam no
Neretas novada pašvaldības izglītības un kultūras nodaļas 2015. gadā piešķirtajiem
budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Tiek dots vārds Neretas novada Zalves pagasta pārvaldes sekretārei Litai Trakinai.
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Lita Trakina prezentē deputātiem savu maģistra darbu „Pašvaldības atbalsta politika
ģimenēm ar bērniem un tās iespējas ietekmēt demogrāfisko situāciju (Viesītes, Jaunjelgavas,
Neretas novadu piemērs)”.
A.Miezītis deputātu vārdā sveic Litu Trakinu ar maģistra grāda iegūšanu, izsaka
atzinības vārdus par veikto vērtīgo pētījumu un ierosina deputātiem pieņemt zināšanai
maģistra darbā izteiktos secinājumus un pašvaldības darbiniekiem strādāt pie atbalsta
politikas ģimenēm ar bērniem, izvērtēt iespējas, kā atbalstīt jaunās ģimenes, kas dzīvo Neretas
novadā.
L.Trakina ierosina uzlabot pašvaldības mājas lapu, minot, ka tajā sniegtā informācija
nav labi pārskatāma, kā arī ierosina mājas lapā aktīvā loga veidā ievietot informāciju par
pašvaldības atbalsta programmu ģimenēm ar bērniem.
Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.
Sēdi slēdz plkst.16.00
Nākošā domes sēde 2015.gada 24.septembrī Neretā, Neretas novada Neretas pagastā,
plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2015. gada 10.septembrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2015. gada 10.septembrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2015. gada 10.septembrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) Aivars Miezītis, 27.08.2015.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) Sandra Rusiņa, 27.08.2015.
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