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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.13
Neretas novada Neretas pagastā

2017. gada 26. oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
Par Neretas novada pašvaldības 2017.gada 9 mēnešu budžeta izpildi
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
Par kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestādēm
Par pabalstu piešķiršanu
Par plānoto apkures tarifu apstiprināšanu
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu VPDK “Sēļi”
Par uzņēmuma virzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā
Par uzņēmuma virzīšanu dalībai ZPR uzņēmēju godināšanas pasākumā “Gada
uzņēmējs Zemgalē 2017”
9. Par Neretas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Pīskupi,
Pilskalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3274 005 0241, zemes nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Ziediņi – 14”, Zalves pagasts, Neretas novads
atsavināšanu
11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.7 Vērtūži 5, Zalves pagasts, Neretas novads
atsavināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
O.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
13. Par nekustamā īpašuma „Kalēju iela 99” Neretas pagastā sadalīšanu
14. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu un zemes vienības
daļas Neretas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
15.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā I.R.
15.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā N.P.
15.3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā M.K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informatīvais jautājums:
1) Par Sēlijas novadu apvienības vēstuli
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis

Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna (8)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika –Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Gita Vegnere – pašvaldības juriskonsults,
Iveta Arāja – Sociālā dienesta vadītāja,
Daiga Meldere – sabiedrisko attiecību speciāliste.
Nepiedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis (ikgadējais atvaļinājums)
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu par izmaiņām pašvaldības
deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā Eiropas Sociālā fonda projekta “ Atver sirdi
Zemgalē” īstenošanai.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Inga Zvilna, Aija Lapiņa), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:
16. Par izmaiņām pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā Eiropas
Sociālā fonda projekta “ Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai
1. § (252.)
Par Neretas novada pašvaldības 2017.gada 9 mēnešu budžeta izpildi
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, iepazīstoties ar Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas
iesniegtajiem pārskatiem, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pārskatu par 2017.gada 9 mēnešu pamatbudžeta izpildi
2. Apstiprināt pārskatu par 2017.gada 9 mēnešu speciālā budžeta izpildi.
3. Apstiprināt pārskatu par 2017.gada 9 mēnešu ziedojumu un dāvinājumu budžeta
izpildi.
Pielikumā:
1) Pārskats par pamatbudžeta izpildi – 2 lpp.
2) Pārskats par speciālā budžeta izpildi – 1 lpp.
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3) Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi – 1 lpp.
2. § (253.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
(apstiprināts ar 2016. gada 24. novembra domes sēdes lēmumu Nr.184 (protokols
Nr.12, 1.p.), domes administrācijā sadaļā “Izglītības un kultūras jomas speciālisti”
amatam “psihologs” nosakot 1 amata vienību
2. Grozījumus veikt ar 2017. gada 1. novembri.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis
3. § (254.)
Par kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestādēm
(Ziņo: Viktorija Trukša)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.punktu un 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.447
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un vispērējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija
Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt kārtību “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” (pielikumā).
2. Neretas novada pašvaldības Izglītības un kultūras darba speciālistei iepazīstināt ar
“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”
visu Neretas novada izglītības iestāžu vadītājus.
Pielikumā: „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”
4. § (255.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
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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 – 7 deputāti (Viktorija Trukša, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Aivars Miezītis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1. 95 gadu dzīves jubilejā 35.00 EUR apmērā:
1.1.1. I.Z.
1.2. 80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.2.1. K.K.
1.2.2. J.M.M.
2. Piešķirt pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 15.00 EUR
apmērā 7 personām.
3. Piešķirt pabalstu politiski represētajām personām 15.00 EUR apmērā 26 personām.
5. § (256.)
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 – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017./2018. gadā plānotos apkures sezonas izcenojumus Neretas pagastā:
1.1. P.Lodziņa iela 6 (dzīvojamā māja) – 1,43 EUR/m2 bez PVN;
1.2. P.Lodziņa iela 2 - 1,72 EUR/m2 bez PVN
1.3. Kultūras nams P.Lodziņa ielā 1 - 2,06 EUR/m2 bez PVN
2. Apstiprināt 2017./2018. gadā plānotos apkures sezonas izcenojumus Mazzalves
pagastā:
2.1. Dzīvojamās mājas “Madaras” Liepu iela 6A, “Mārtiņi” Liepu ielā 6, “Avoti”
Liepu ielā 4 – 1,10 EUR/m2 bez PVN;
2.2. Pamatskola Skolas ielā 1 1,10 EUR/m2 bez PVN;
2.3. Dienas centrs “Vālodzīte” Skolas ielā 2B, biroja ēka “Ainas” Liepu ielā 3 1,29
EUR/m2 bez PVN.
3. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) piemēro saskaņā ar likumu.
4. Beidzoties apkures sezonai, Finanšu un attīstības nodaļai veikt pārrēķinu pēc
faktiskajām izmaksām.
Pielikumā: Plānotās apkures izmaksas 2017./2018. gada apkures sezonai katlu mājai
P.Lodziņa ielā 1, Neretā, Neretas pagastā uz 1 lpp,
Plānotās apkures izmaksas 2017./2018. gada apkures sezonai katlu mājai “Mārtiņi”
Mazzalves pagastā uz 1 lpp.
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6.§ (257.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu VPDK “Sēļi”
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Inga Zvilna balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt un apmaksāt mēģinājumu tērpu iegādi EUR 600 vērtībā VPDK “Sēļi”.
2. Līdzekļus paredzēt no Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem atpūtai un
kultūrai paredzētajiem līdzekļiem
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā Izglītības un kultūras darba speciāliste Žanna Miezīte.
7.§ (258.)
Par uzņēmuma virzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
2017.gada 12.oktobrī novada pašvaldībā saņemta Latvijas Valsts Prezidenta
kancelejas vēstule, kurā lūgts izvirzīt pašvaldībā strādājošu nacionālo uzņēmumu dalībai Valts
prezidenta rīkotajā pieņemšanā 2017.gada 17.novembrī Rīgas pilī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27., punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Dalībai Valts prezidenta rīkotā pieņemšanā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas
99.gadadienai, izvirzīt Neretas novadā reģistrētu uzņēmumu “Kronīšu kokapstrāde”
8.§ (259.)
Par uzņēmuma virzīšanu dalībai ZPR uzņēmēju godināšanas pasākumā “Gada
uzņēmējs Zemgalē 2017”
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākuma “Gada uzņēmējs Zemgalē
2017” nolikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Dalībai Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākumā “Gada uzņēmējs
Zemgalē 2017” izvirzīt Neretas novadā reģistrētu uzņēmumu Z/S Stērķēni, reģ.Nr.
48701005784.
9. § (260.)
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Par Neretas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Pīskupi,
Pilskalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3274 005 0241 zemes nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 2010.gada 8.junija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 34.,47., 51.punktiem un 2007.gada 30.oktobra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu “ 19.punktu
ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība savu autonomo funkciju pildīšanai neizmanto
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 32740050241, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija
Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 18.oktobrī notikušās Neretas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Pilskalnes pagastā, zemes vienības “Pīskupi”, kadastra apzīmējums
32740050241 (2,8 ha platībā) nomas tiesību izsoles rezultātus, un saskaņā ar Neretas
novada pašvaldības apstiprinātās izsoles komisijas protokolu Nr.IP-2017/1P, slēgt
zemes nomas līgumu ar J.O., nosakot nomas maksu gadā EUR 320.16 un nomas
termiņu 5 (pieci) gadi.
2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
3. Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai septiņu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
paziņošanas noslēgt zemes nomas līgumu ar zemes nomas tiesību pretendentu J.O.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte.
Pielikumā: 2017.gada 18.oktobra izsoles protokols Nr.IP-2017/1P
10. § (261.)
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Ziediņi – 14”, Zalves pagasts, Neretas novads
atsavināšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot jautājumu par dzīvojamās telpas īrnieces I.M. ierosinājumu atsavināt dzīvokļa
īpašumu „Ziediņi – 14”, Zalves pagasts, Neretas novads, tika konstatēts:
Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ir nepieciešama
dzīvokļa īpašuma kā patstāvīga īpašuma objekta ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar
„Dzīvokļa īpašuma likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi
dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. 2017.gada 6.oktobrī
dzīvokļa īpašums kā patstāvīgs objekts ir reģistrēts Zalves pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000426838-14 uz Neretas novada pašvaldības vārda.
Neretas novada pašvaldība ir saņēmusi dzīvokļa īpašuma „Ziediņi – 14”, Zalves pagasts,
Neretas novads, novērtējumu, kas nosaka, ka visvairāk iespējamā tirgus vērtība dzīvokļa
īpašumam 2017.gada 24.martā ir EUR 680,00 (seši simti astoņdesmit euro 00 centi). Neretas
novada pašvaldība par dzīvokļa īpašuma sertificētu vērtētāju novērtējumu ir veikusi samaksu
EUR 80.00 apmērā, Zemesgrāmatas kancelejas nodaļai EUR 21.34.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas septiņpadsmitais punkts nosaka, ka ”tikai
vietējās pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” un
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„Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
„atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo un ceturto daļu,
atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par
kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās
telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.
Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja
īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai
kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu un ja tiesā nav
celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Tā paša likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā
Savukārt Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas
izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā,
nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 9.pantu, 14.panta otro
daļu, 45.pantu, MK noteikumiem Nr.109 “ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”, ņemot vērā 12.01.2017. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu „Ziediņi –
14”, Zalves pagasts, Neretas novads, (kadastra Nr. 32969000026 ), kurš sastāv no
dzīvokļa īpašuma 72,9 m2 platībā, 642/12774 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, īrniecei I.M..
2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma nosacīto – pārdošanas cenu EUR 800 (astoņi simti euro
00 centi).
3. Uzdot Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes vadītājai nosūtīt dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas paziņojumu I.M. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
11. § (262.)
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.7 Vērtūži 5, Zalves pagasts, Neretas novads
atsavināšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot jautājumu par dzīvojamās telpas īrnieka A.T. ierosinājumu atsavināt dzīvokļa
īpašumu Nr.7 Vērtūži 5, Zalves pagasts, Neretas novads, tika konstatēts:
Dzīvokļa īpašums “Vērtūži 5”-7, Zalves pagasts, Neretas novads, ir Neretas novada
pašvaldības uzskaitē, kura īpašuma tiesības ierakstītas Aizkraukles rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas, Zalves pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000468821-7,
kadastra numurs 32969000050, atrašanās vieta “Vērtūži 5”-7, Zalves pagasts, Neretas novads.
Īpašnieks: Neretas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116384. Žurnāls
Nr.300004441351, lēmums 05.10.2017.
Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība uz 01.01.2017. sastāda EUR1379,11.
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Sertificēts vērtētājs Ivars Šapkins 2017.gada 24.martā sagatavoja nekustamā īpašuma “Vērtūži
5”- 7, Zalves pagastā, Neretas novadā, novērtēšanu, nosakot nekustamā īpašuma iespējamo
tirgus vērtību EUR 550,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17. punktu, likuma “Publiskās personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 6.punktu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro, sesto un septīto daļu, 12.pantu, 13.pantu.
15.panta pirmo un otro daļu, 15.panta pirmo un otro daļu, 16.panta pirmo daļu, 17.panta
pirmo, otro un trešo daļu, 18.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, otro un trešo daļu, 30.panta
pirmo un otro daļu, 36.panta otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 47.pantu, Ministru Kabineta
01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”,
ņemot vērā 12.10.2017. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Vērtūži 5 -7” , Zalves pagasts, Neretas novads,
kadastra apzīmējums 32960050046005007, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 55.9 m2 platībā,
559/6186 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, no
saimniecības ēkas, no kūts, no šķūņa, pārdodot to izsolē.
2. Noteikt nekustamā īpašuma „Vērtūži 5 -7” izsoles sākumcenu EUR 670,00 (seši
simti septiņdesmit euro 00 centi)
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un to pielikumus (pielikumā)
4. Izveidot nekustamā īpašuma „Vērtūži 5 -7”, Zalves pagasts, Neretas novads izsoles
komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja;
Komisijas locekļi: Ināra Dadzīte - Zalves pagasta pārvaldes kasiere,
Gita Vegnere - Neretas novada pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade - Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja.
5. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes atbildīgajam darbiniekam ievietot sludinājumu par
nekustamā īpašuma – “Vērtūži 5” – 7, Zalves pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
12. § (263.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no O.S.par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu,
Neretas novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par
nekustamā īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, O.S. ir reģistrēta
Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē, kā
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
O.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2017.gada 10.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 158.68 ( viens simts piecdesmit astoņi euro 68 centi).
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O.S. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2013.-2017.gadam,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka O.S. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2017.gada
10.augustu sastāda kopsummā EUR 48.22 (četrdesmit astoņi euro 22 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no O.S. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā
EUR 158.68 ( viens simts piecdesmit astoņi euro 68 centi.):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 110.46 ( viens simts desmit euro
46 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 48.22 (četrdesmit astoņi euro 22 centi)
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
13.§ (264.)
Par nekustamā īpašuma „Kalēju iela 99” Neretas pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
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Izskatot M.K. deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 24.10.2017. iesniegumu (Reģ.Nr. 2.19/17/620-S) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalēju iela 99”, Neretas
pagasts, Neretas novads, ar kopējo platību 3,9345 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām,
2. zemes vienību ar platību 3.74 ha, jauna nekustamā īpašuma “Ievziedi” izveidošanai.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā
noteikts 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 – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalēju iela 99”, Neretas pagasts, Neretas
novads, 2. zemes vienību ar platību 3.74 ha platībā, jauna nekustamā īpašuma ar
nosaukumu “Ievziedi”, Neretas pagastā, Neretas novadā, LV-5118, izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai atstāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atdalāmajai zemes
vienībai :
1- Servitūta ceļš – 69 m
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim
Zālītim.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
14.§ (265.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu un zemes vienības daļas
Neretas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi I.L. dzīvojoša (adrese) 22.09.2017. iesniegumu (2.1.-24/17/556-S) ar
atsavināšanas ierosinājumu kopīpašumam „Ķiltiņi” ar platību 1.0 ha 1/3 domājamo daļu, kurš
atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā un tam pievienotos dokumentus konstatēts:
1. Uz kopīpašuma zemes atrodas dzīvojamā māja , no kuras 1/3 domājamā daļa pieder
I.L. saskaņā ar Mantojuma apliecību Nr.xxx no 22.09.2017.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā
noteikts, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes
nomas līgumu.
3.Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši noteiktajai kārtībai noslēgti
zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 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
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 12.1.1. likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.punkta piektās daļas 1.punktu „Par nekustamā īpašuma
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt I.L. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo kopīpašuma “Ķiltiņi” 1/3
domājamo daļu Neretas pagastā, Neretas novadā, ar platību 0.3333 ha, uz 10 gadiem,
nosakot nomas maksu 0.5% no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- “Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība”- kods 0101.
2. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas
noslēgt zemes nomas līgumu ar I.L.
3. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda zemes vienības ar
kadastra
Nr. xxxxx 1/3 domājamo daļu ar nosaukumu „Ķiltiņi”, Neretas pagastā,
Neretas novadā ar platību 0.3333 ha.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā , LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
15.1.§ (266.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā I.R.
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
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 2017. gada 12.oktobra lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I.R. dzīvojamā
mājā “Eglaines”, dzīvokli Nr.2 ar kopējo dzīvojamo platību 59,5 m2, Pilskalnes
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot I.R. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Pilskalnes
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas I.R. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.2.§ (267.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā N.P.
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(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., 14., 19., 20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017. gada 12.oktobra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu N.P. dzīvojamā
mājā Pasta ielā 16, dzīvokli Nr.5 ar kopējo dzīvojamo platību 29,3 m2, Neretā, Neretas
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvo: (adrese).
2. Uzdot N.P. 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.
15.3.§ (268.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā M.K.
(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.pantu, 11.panta
trešo daļu, III1 nodaļu, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017. gada 12.oktobra
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu kā speciālistam
M.K., un viņas ģimenes loceklim N.P. 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.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese)
2. Uzdot M.K. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 (trīs) gadiem.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam noslēgt sadarbības
līgumu ar I.Apeinānes ģimenes ārsta praksi.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16. § (269.)
Par izmaiņām pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā
Eiropas Sociālā fonda projekta “ Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai
(Ziņo: Iveta Arāja )
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Pamatojoties uz 2016. gada 19. janvārī Zemgales plānošanas reģiona un Neretas novada
pašvaldības noslēgto sadarbības līgumu Nr. 3-41.4/36 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda
projekta “ Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā , kurš noslēgts pamatojoties uz Ministru kabineta
2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību
personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas
noteikumi” un Labklājības ministra 2015.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.63 “Rīcības plāns
deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam”, 4.2.2. punktu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupā:
1.1. Izslēgt no grupas sastāva Sandru Andersoni
1.2. Iekļaut grupas sastāvā:
1.2.1. Lāsmu Mušperti – sociālā darbiniece, deputāte
1.2.2. Aiju Lapiņu – deputāte, Sociālās un veselības aprūpes komitejas
vadītāja.
Sēdes vadītājs paziņo, ka lemjošie darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Seko informatīvais jautājums.
1) Par Sēlijas novadu apvienības vēstuli
Sēdes vadītājs iepazīstina ar Sēlijas novadu apvienības vēstuli adresētu IZM un visām
Saeimas frakcijām, kurā pausta neapmierinātība par Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra
sēdē apstiprinātajiem grozījumiem Izglītības likumā. Vēstulē tiek lūgts noraidīt Ministru
kabineta apstiprinātos grozījumus Izglītības likumā, jo tie diskriminē novadu iedzīvotājus pēc
dzīves vietas, liedzot izglītības fizisku pieejamību, tie veicinās izglītības kvalitātes
pasliktināšanos mūsu novadu skolēniem, radīs negatīvas sociālas sekas un papildus
izdevumus pašvaldības budžetos.
Deputāti vienojas, ka deleģēs Domes priekšsēdētāju deputātu vārdā parakstīt vēstuli.
Sēdi slēdz plkst.16.05
Nākošā domes sēde 2017.gada 23.novembrī Neretā, Neretas pagastā, Neretas novada
pašvaldības administrācijas telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2017. gada 9.novembrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2017. gada 9.novembrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2017. gada 9.novembrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

______________________ /Aivars Miezītis/, _______________

Sēdes protokolētājs

_______________________/Edīte Dābola/, ________________
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