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.11
Neretas novada Neretas pagastā

2015. gada 25. septembrī

Sēde sasaukta plkst. 14.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības
izglītības iestādēs.
2. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm.
3. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2015 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2011.
gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā” apstiprināšanu
5. Par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas izglītojamo ēdināšanas maksu
6. Par grozījumiem maksas pakalpojumu izcenojumos.
7. Par pabalstu piešķiršanu.
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8.1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.D.;
8.2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Dz.V.;
9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu:
9.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā I.B.;
9.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā S.L.;
9.3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā V.B.
10. Par nekustamā īpašuma „Jaunrocēni” zemes lietošanas mērķa maiņu.
11. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
12. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
13. Par grozījumiem kārtībā, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības
iestādēm.
14. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –

Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, (5)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja.
Nepiedalās –
Deputāti – Olga Jalovčuka, Anna Grenciņa – Grencione (pamatdarbs), Aija Lapiņa, Sandra
Andersone (slimība).
1.§ (154.)
Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta
pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.07.1999.
noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2.punktu un 20.2
apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs uz 2015. gada 1. septembri:
- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā – 77.21 EUR
- Neretas PII Ziediņš- 126.36 EUR
- Mazzalves pamatskolā – 88.97 EUR
- Sproģu pamatskolā – 105.47 EUR
2. Uzdot Vispārējās nodaļas vadītājai nodrošināt lēmuma publiskošanu pašvaldības
mājaslapā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izdevumi 2014.gadā uz vienu audzēkni.
2.§ (155.)
Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
(Ziņo: Viktorija Trukša)
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” 11.punktu un „Iekšējo kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas
novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
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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 2015.gadam” un 2015.gada janvārim - augustam
valsts piešķirto finansējumu Neretas novadam, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Vispārējā izglītībā 44197.00 euro mēnesī atbilstoši normētajam skolēnu skaitam un
realizējamajām izglītības programmām katrā no izglītības iestādēm sadalīt sekojoši:
1.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
27793.99 euro
1.2. Mazzalves pamatskola
11881.22 euro
1.3. Sproģu pamatskola
4521.79 euro
2. Interešu izglītībā 1391.75 euro atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs 1.12.klasēs sadalīt sekojoši:
2.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
890.91 euro
2.2. Mazzalves pamatskola
361.18 euro
2.3. Sproģu pamatskola
139.66 euro
3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 3200.00 euro atbilstoši izglītojamo
skaitam katrā izglītības iestādē sadalīt sekojoši:
3.1. PII “Ziediņš”
2114.29 euro
3.2. Mazzalves pamatskola
914.29 euro
3.3. Sproģu pamatskola
171.42 euro
3.§ (156.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2015 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu
(Ziņo:Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, Neretas novada domes sēdes lēmumu Nr.
143, no 23.07.2015., atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/2015 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (Pielikums)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2015 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”
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4.§ (157.)
Par saistošo noteikumu Nr.9/2015
„ Grozījums Neretas novada pašvaldības 2011. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 6/2011 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 3.daļu, atklāti balsojot: PAR – 5
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 9/2015” Grozījums Neretas novada pašvaldības
2011. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „ Par sociālās palīdzības
pabalstiem Neretas novadā” projektu. (Pielikums)
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus publicēt Neretas novada pašvaldības izdevumā „Neretas novada
vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Neretas novada
pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā : saistošo noteikumu Nr. 9/2015” „ Grozījums Neretas novada pašvaldības 2011.
gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā” projekts
5.§ (158.)
Par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma
maksu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Izglītības likuma 17.panta 13.punktu, iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumi Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā” rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā ar 2015. gada 1.septembri noteikt ēdināšanas
pakalpojuma maksu EUR 1.81 ( viens euro, 81 cents)
1.1. 1-4.klases izglītojamiem komplekso pusdienu maksa - 1.42 EUR apmērā tiek
segta no valsts budžeta līdzekļiem un 0.39 EUR tiek segti no Neretas pagasta
pārvaldes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem .
1.2. 5-12. klases izglītojamiem komplekso pusdienu maksu - 1.42 EUR apmērā
apmaksā izglītojamā vecāki, EUR 0.39 (nulle euro 39centi) - ēdināšanas izmaksas
zupai par vienu porciju sedz no Neretas pagasta pārvaldes piešķirtajiem finanšu
līdzekļiem .
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis
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6.§ (159.)
Par grozījumiem maksas pakalpojumu izcenojumos
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015. gada 1. novembri veikt izmaiņas pakalpojumu izcenojumos (apstiprināti ar
Neretas novada domes 2014. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.1)
Neretas novada Neretas pagastā, sadaļā “Izcenojumi tirgus laukumā” :
1.1. 3.aili izteikt sekojošā redakcijā:
3.

Par vienreizēju zemes nomu P.Lodziņa 2b par 25 m2

1.2.
4.

4.13

0.87

5.00

0.83

0.17

1.00

papildināt ar sekojoša satura aili:

Par vienreizēju zemes nomu P.Lodziņa 2b par 5 m2

2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
7.§ (160.)
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 – 5 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), 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. D.Š.
1.1.2. M.T.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1.
G.A.
2.2.
S.S.
2.3.
J.C.
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8.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
8.1.§ (161.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.D
Izskatījusi R.V. 2015.gada 11.augusta iesniegumu (reģistrēts Neretas novada pašvaldībā
11.08.2015., reģistrācijas Nr.2.1-22/497) un tam pievienotos dokumentus, izvērtējot lietas
apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) R.V. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu viņam piederošajā nekustamajā
īpašumā „NĪ”, Neretas pagastā, Neretas novadā, L.D. un viņas nepilngadīgajiem
bērniem, paskaidrojot, ka minētajām personām zudis tiesiskais pamats uzturēties
šajā adresē – vienošanās ar īpašnieku.
2) 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.
3) 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.
4) 2015.gada 28.jūlijā Neretas novada pašvaldība nosūtījusi L.D. ierakstītu vēstuli ar
uzaicinājumu ierasties Neretas novada pašvaldībā līdzi ņemot dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adresē „NĪ”, Neretas pagastā,
Neretas novadā.
5) 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.
6) Līdz šim brīdim L.D. nav iesniegusi dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu
deklarēt dzīvesvietu iepriekš minētajā 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 – 5 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.L.D.;
1.2.K.D.;
1.3.A.D.;
1.4.T.D.
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.
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4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.2.§ (162.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Dz.V.
Izskatījusi kopīpašnieku R.V. un J.V. 2015.gada 11.augusta iesniegumu (reģistrēts Neretas
novada pašvaldībā 11.08.2015., reģistrācijas Nr.2.1-22/498) un tam pievienotos dokumentus,
izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) R.V. un J.V. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu viņiem piederošajā
kopīpašumā „NĪ”, Neretas pagastā, Neretas novadā, Dz.V., paskaidrojot, ka minētajai
personai zudis tiesiskais pamats uzturēties šajā adresē.
2) 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.
3) 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.
4) 2015.gada 28.jūlijā Neretas novada pašvaldība nosūtījusi Dz.V. ierakstītu vēstuli ar
uzaicinājumu ierasties Neretas novada pašvaldībā līdzi ņemot dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adresē „NĪ”, Neretas pagastā, Neretas
novadā.
5) 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.
6) Līdz šim brīdim Dz.V. nav ieradies pašvaldībā un nav iesniedzis dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu iepriekš minētajā adresē.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 1.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1) Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Dz.V.
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.
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9.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
9.1.§ (163.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā I.B.
(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, izskatot privātpersonas I.B. 01.09.2015. iesniegumu, atklāti
balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I.B. un viņas
ģimenes loceklim J.J. Rūpniecības ielā 3, dzīvokli Nr.2 ar kopējo dzīvojamo platību 36
m2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt
īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot I.B. 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. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.2.§ (164.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā S.L.
(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, izskatot privātpersonas S.L. 25.08.2015. iesniegumu, atklāti
balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu S.L. un viņas
ģimenes loceklim M.K.A. Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 3, dzīvokli Nr.19 ar kopējo
dzīvojamo platību 49,36 m2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav
privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
2. Uzdot S.L. 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 S.L. 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.
9.3.§ (165.)
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Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā V.B.
(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, izskatot privātpersonas Valdas Bērziņas 21.08.2015. iesniegumu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu V. B.
dzīvojamā mājā “Pēteri” dzīvokli Nr.6 ar kopējo dzīvojamo platību 51,6 m2, Zalves
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese)
2. Uzdot V.B. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
3. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas V.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.
10.§ (166.)
Par nekustamā īpašuma „Jaunrocēni” zemes lietošanas mērķa maiņu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot pilnvarotās personas I. E. V. (pilnvara Nr. xxxx, izdota 2008. gada 18. jūnijā),
2015.gada 12. augusta iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam
īpašumam „Jaunrocēni”, kas atrodas Neretas novada Zalves pagastā, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, saskaņā ar Neretas
novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada
teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt R.Ē. deklarētā adrese (adrese), piederošā nekustamā īpašuma „Jaunrocēni”, kas
atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā, ar kopējo platību 34,8 ha, zemes lietošanas
mērķi no „Zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods
0101) uz „Zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201).
2. Atzīt, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Neretas novada
teritorijas plānojumu.
3. Vispārējai nodaļai lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu piecu
darbdienu laikā pēc parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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11.§ (167.)
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot Valsts zemes dienesta 2015.gada 2.septembra vēstuli “Par zemes lietošanas
mērķi” (reģ. Neretas novada pašvaldībā 03.09.2015. Nr.2.1-15/553), kurā tiek lūgts iesniegt
lēmumu par lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 32960050039, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 13.punktu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.2. un 18.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 5
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3296 005 0039 un kopējo platību 0,89
ha, zemes lietošanas mērķi „Publiskie ūdeņi”, kods 0301.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ (168.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot J.O. 30.06.2015. iesniegumu (2.1.9/427) par pašvaldībai piekrītošās zemes
iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a) punktu,
MK 2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publisko personu zemes nomu”
18.1. punktu MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
12.1.1..punktu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt J.O. dzīvojoša (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
“Neretas lauki”, Neretas pagastā, Neretas novadā, daļu ar kadastra Nr. 3270 010 0053
un platību 0.7798 ha, uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no iznomātā
zemes gabala kadastrālās vērtības, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- „Zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101 .
2. Neretas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistam sagatavot zemes nomas līgumu ar
J.O.
3. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas
noslēgt zemes nomas līgumu ar J.O.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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13.§ (169.)
Par grozījumiem kārtībā, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības
iestādēm
(Ziņo: Viktorija Trukša)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.punktu un MK noteikumu Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus noteikumos “Iekšējā kārtība, 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”:
1.1. Noteikumu 2.1., 2.4. un 4.1. punktus izteikt šādās redakcijās:
“2.1. Novada pašvaldība aprēķina mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas pedagogu un pašvaldības pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, ievērojot katrā izglītības iestādē uz attiecīgā gada
27. maiju un 1. septembri esošo;
2.1. Administrācijai un atbalsta personālam novadā tiek iedalīti ne vairāk kā 15% no
mērķdotācijas katrā izglītības iestādē atsevišķi, ņemot vērā katrai izglītības iestādei
iedalīto mērķdotācijas vispārējai izglītībai, interešu izglītībai un pirmsskolas izglītībai
(piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai) apjomu un piešķirtās mērķdotācijas par
kvalitātes pakāpēm;
4.1. Iekšējā kārtība paredz mērķdotāciju sadali atbilstoši kārtējā gada budžetam.”
1.2. Izslēgt noteikumu 4.2. punktu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izglītības darba speciāliste Žanna Miezīte.
14. § (170.)
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša 2015.gada
23. 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 – 3 deputāti (Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Arvīds Kviesis un Aivars Miezītis balsojumā
nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KVIESIM
ikgadējo atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu par 2015. gadu, no 2015.gada 5.
oktobra līdz 2015. gada 11. oktobrim.
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2. Finanšu un attīstības nodaļai izmaksāt vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas
ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā.
3. Domes priekšsēdētāja ikgadējā atvaļinājuma laikā no 2015.gada 5. oktobra līdz
2015.gada 11. 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.

Sēdi slēdz plkst.14.40
Nākošā domes sēde 2015.gada 22. oktobrī Zalves pagastā Zalves pagasta pārvaldes
administrācijas telpās.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2015. gada 8. oktobrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2015. gada 8. oktobrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2015. gada 8. oktobrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 01.10.2015.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 01.10.2015.
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