LATVIJAS REPUBLIKA

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536;
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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.12
Neretas novada Neretas pagastā

2015. gada 22. oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes
administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
2. Par attiecināmo izmaksu sadalījumu Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
3. Par līdzekļu piešķiršanu Neretas SAC.
4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu vokāli instrumentālai grupai “Wild Pride”.
5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Neretas Svētā gara Romas katoļu baznīcas draudzei.
6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai.
7. Par pabalstu piešķiršanu.
8. Par plānoto apkures tarifu apstiprināšanu
9. Par dzīvojamās telpas J.Jaunsudrabiņa ielā 3-x, Neretā, īres līguma grozīšanu.
10. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā.
11. Par nekustamā īpašuma „Vecbērzi” sadalīšanu.
Informatīvie jautājumi
1) Projektu realizācija Neretas novadā
2) Par brīvpusdienu iespējamību bērniem, kuri apmeklē obligātās piecgadīgo un
sešgadīgo apmācības PII “Ziediņš”.
3) 3) Par nākamā gada budžeta aprisēm.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione (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.
Valentīna Dubina – pašvaldības juriskonsults,
Iveta Arāja – Sociālā dienesta vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības darba speciālists,
Solvita Bukša - projektu vadības un plānošanas attīstības speciālists.
Nepiedalās –
Deputāti – Olga Jalovčuka, , Laima Grebska, (pamatdarbs), Aija Lapiņa, Sandra
Andersone (slimība).
1.§ (171.)
Par ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu,
21. panta pirmās daļas 23.punktu un 2015. gada 18. augusta MK noteikumiem Nr. 475
“Valsts un Eiropas savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā“, atklāti
balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros sekojošus ceļu atlases kritērijus:
1.1. ceļš/iela vai ceļa/ielas posms pēc nozīmīguma – apzinot cik daudz uzņēmēju izmanto
šo ceļu/ielu vai ceļa/ielas posmu;
1.2. ceļš/iela vai ceļa/ielas posms nozīmīgs skolēnu maršrutam;
1.3. ceļš/iela vai ceļa/ielas posms nozīmīgs viensētu iedzīvotājiem;
1.4. prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes
objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi
uzņēmējdarbības
objektiem
apakšpasākumā
"Atbalsts
ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.
2.§ (172.)
Par attiecināmo izmaksu sadalījumu Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu,
21. panta pirmās daļas 23.punktu un 2015. gada 18. augusta MK noteikumu Nr. 475 “Valsts
un Eiropas savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā“, 12. punktu atklāti
balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome

NOLEMJ:
1. Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros attiecināmās izmaksas sadalīt, ņemot vērā kopējo
dzīvnieku skaitu (15%), kopējās laukaugu platības (15%), grants ceļu garumus (40%) un
iedzīvotāju skaitu (30%), sekojoši:
1.1. Neretas pagasts – EUR 299043 (tai skaitā 90% LAD, 10% līdzfinansējums);
1.2. Pilskalnes pagasts – EUR 211476 (tai skaitā 90% LAD, 10% līdzfinansējums);
1.3. Mazzalves pagasts – EUR 263119 (tai skaitā 90% LAD, 10% līdzfinansējums);
1.4. Zalves pagasts – EUR 148584 (tai skaitā 90% LAD, 10% līdzfinansējums);
2.

Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.
3.§ 173.)
Par līdzekļu piešķiršanu Neretas SAC
(Ziņo:Rolands Klibiķis)

Izskatījusi Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes vadītāja J.Korola 30.09.2015.
ziņojumu Nr.4-15/34 “Par telpu apsekošanu”, Neretas SAC vadītājas 05.10.2015. iesniegumu
un tam pievienotos cenu aptaujas piedāvājumus telpu remonta veikšanai, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 5
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa - Grencione), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas SAC kāpņu telpas remontam naudas līdzekļus EUR 1451.50 apmērā.
2. Līdzekļus SAC kāpņu telpas remontam paredzēt no Neretas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
3. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības
budžetā.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.
4. § (174.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu vokāli instrumentālai grupai “Wild Pride”
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, ņemot vērā Neretas novada domes Izglītības un kultūras komitejas
2015. gada 8. oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt vokāli instrumentālās grupas “Wild Pride” dalību Latvijas valsts mēroga
mūziķu nometnē “Ģitāristu Sesija 2015” no 2015. gada 25. līdz 30. oktobrim
Praulienā, Madonas novadā.
2. Segt no Neretas novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta sadaļas 2015. gada
pamatbudžeta līdzekļiem EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro 00 centi) dalības
maksai nometnē 4 dalībniekiem, līdzekļus pārskaitot pēc rēķina piestādīšanas.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.

5.§ (175.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Neretas Svētā gara Romas katoļu baznīcas draudzei
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ņemot
vērā Neretas novada domes Izglītības un kultūras komitejas un Finanšu un attīstības komitejas
atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem EUR
300,00 (trīs simti euro 00 centi) Neretas Svētā gara Romas katoļu baznīcas draudzei
baznīcas kā novadam nozīmīga garīgās dzīves centra saglabāšanai.
2. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības
budžetā.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Ilona
Strade.
6.§ (176.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vidējās izglītības izglītojamo “B”
kategorijas autovadītāju kursu nodrošināšanai un organizēšanai finanšu līdzekļus EUR
3164,00 (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro 00 centi) apmērā.
2. Līdzekļus no domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļas 2015. gadā piešķirt
30% apmērā un EUR 2214.80 plānot pašvaldības budžetā 2016. gadam.
3. Neretas novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu ar SIA “Kadri” par
autovadītāju kursu organizēšanu.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
direktore Laima Grebska.
7.§ (177.)
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 – 4 deputāti (Arvīds Kviesis,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Aivars Miezītis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā četrām personām 20.00 EUR apmērā
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā vienai personai 25.00 EUR apmērā:
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu vienai personai 145.00 EUR apmērā
3. Piešķirt pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas septiņiem dalībniekiem
15.00 EUR apmērā.
4. Piešķirt pabalstu politiski represētajām trīsdesmit personām 15.00 EUR apmērā.
8.§ (178.)
Par plānoto apkures tarifu apstiprināšanu
(Ziņo: Juris Zālītis, Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. g punktu, veicot
faktisko izdevumu aprēķinu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015./2016. gadā plānotos apkures sezonas izcenojumus Neretas pagastā:
1.1. P.Lodziņa iela 6 (dzīvojamā māja) – 1,34 EUR/m2 plus PVN 12% - 1,50 EUR/m2
1.2. P.Lodziņa iela 2 - 1,62 EUR/m2 plus PVN 21% - 1,96 EUR/m2
2. Apstiprināt 2015./2016. gadā plānotos apkures sezonas izcenojumus Mazzalves
pagastā:
2.1. Dzīvojamās mājas “Madaras”, “Mārtiņi” Liepu ielā 6, “Avoti” Liepu ielā 4 – 1,12
EUR/m2 plus PVN 12% - 1,25 EUR/m2 ;
2.2. Pamatskola Skolas ielā 1 1,12 EUR/m2 plus PVN21% - 1,36 EUR/m2;
2.3. Dienas centrs “Vālodzīte” Skolas ielā 2B, biroja ēka “Ainas” Liepu ielā 3 1,32
EUR/m2 plus PVN21% - 1,60 EUR/m2.
3. Beidzoties apkures sezonai, Finanšu un attīstības nodaļai veikt pārrēķinu pēc
faktiskajām izmaksām.
Pielikumā: Plānotās apkures izmaksas 2015./2016. gada apkures sezonai katlu mājai
P.Lodziņa ielā 1, Neretā, Neretas pagastā uz 1 lpp, katlu mājai “Mārtiņi” Mazzalves pagastā
uz 1 lpp.
9.§ (179.)
Par dzīvojamās telpas J.Jaunsudrabiņa ielā 3-x, Neretā, īres līguma grozīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20. pantiem, likuma “Par dzīvojamo
telpu īri” 14. panta ceturto daļu, izskatot privātpersonas M.M. 28.09.2015. iesniegumu ar
lūgumu dzīvojamās telpas J.Jaunsudrabiņa ielā 3-x īres līgumu noslēgt ar viņu, jo [..] dzīvokļa
īrniece, mirusi, ņemot vērā Neretas novada Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015. gada 13.
oktobra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Noslēgt dzīvojamās telpas J.Jaunsudrabiņa ielā 3 -x, Neretā, Neretas pagastā, Neretas
novadā, īres līgumu ar M.M., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam viena mēneša laikā pēc
lēmuma pieņemšanas, noslēgt dzīvojamās telpas J.Jaunsudrabiņa ielā 3 – x, Nereta, īres
līgumu ar M.M..
3. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. § (180.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot J.R. 01.09.2015. iesniegumu (2.1-8/575) 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, Anna Grenciņa - Grencione), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt, J.R., dzīvojoša (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības “Pasta līcis” ar kadastra Nr. 3270 007 0351 daļu ar platību 0.75 ha uz 3
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.
3. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas
noslēgt zemes nomas līgumu ar J. R.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§ (181.)
Par nekustamā īpašuma „Vecbērzi” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot R.R., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese) 14.10.2015. iesniegumu (2.18/644) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecbērzi”, Mazzalves pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr. xxxxxxxxxx, vienu zemes vienību un, ņemot vērā, ka
nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām 109,9 ha kopplatībā, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā
drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos,
1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 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 – 5 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis

Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecbērzi”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
ar kadastra Nr. xxxxxxxxxxx, 109.9 ha kopplatībā, vienu zemes vienību 25,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Brūklenes”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Vecbērzi” zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta
pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.

Sēdi slēdz plkst.15.25
Nākošā domes sēde 2015.gada 26. novembrī Mazzalves pagastā, Mazzalves pagasta pārvaldes
administrācijas telpās.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2015. gada 12. novembrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2015. gada 12. novembrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2015. gada 12. novembrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 23.10.2015.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 23.10.2015.

