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.14
Neretas novada Neretas pagastā

2017. gada 23. novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.05
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par nolikuma „Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” apstiprināšanu
2. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības noteikumos “Tirgus izpētes un
elektronisko iepirkumu veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībā”
3. Par grozījumiem Neretas novada Mazzalves pagasta pārvaldes nolikumā
4. Par grozījumiem Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldes nolikumā
5. Par grozījumiem Neretas novada Zalves pagasta pārvaldes nolikumā
6. Par grozījumiem Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes nolikumā
7. Par grozījumiem Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas nolikumā
8. Par Neretas novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu
9. Par nolikuma „Neretas novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums” apstiprināšanu
10. Par saistošo noteikumu Nr.10/2017 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
11. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2017 „ Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
apstiprināšanu jaunā redakcijā
12. Par noteikumu „ Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Neretas novadā” apstiprināšanu
13. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2017 „ Par dzīvojamo
telpu izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem” apstiprināšanu
14. Par Neretas kultūras nama nolikuma apstiprināšanu
15. Par projekta monitoringa perioda pagarināšanu
16. Par pabalstu piešķiršanu
17. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
18. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
19. Par novada domes priekšsēdētāja darba samaksu
20. Par Deleģēšanas līgumu slēgšanu
20.1. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
sporta skola)
20.2. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
izglītības pārvalde)

20.3. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada domi
21. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
22. Par noteikumu „Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu
(IIN, VB, NĪN, PFIF) sadali” apstiprināšanu
23. Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Neretas sociālās aprūpes centrā
24. Par līguma slēgšanu ar SIA “Kadri”
25. Par nekustamā īpašuma „Gobas” sadalīšanu
26. Par nekustamā īpašuma „Strēlnieki” Pilskalnes pagastā sadalīšanu
27. Par nekustamā īpašuma „Grantskalni” sadalīšanu
28. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
29. Par adrešu piešķiršanu Mazzalves pagastā
30. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna (9)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Gita Vegnere – pašvaldības juriskonsults,
Daiga Meldere – sabiedrisko attiecību speciāliste,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste.
Solvita Bukša – projektu vadības un plānošanas attīstības speciāliste.
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus informatīvo jautājumu par 2018.gadā
jaundzimušā bērna dāvanu.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 informatīvo jautājumu:
Informatīvais jautājums
1) Par 2018.gadā jaundzimušā bērna dāvanu
1.§ (270.)
Par nolikuma „Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
[..]
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41. panta
pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 nolikumu „Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikums” .
2. Nolikums „Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” stājas spēkā ar 2018.gada 01.janvāri.
3. Ar 2017.gada 31.decembri spēku zaudē „Neretas novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums’’.
4. 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.
Pielikumā: Nolikums „Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” .
2. § (271.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības noteikumos “Tirgus izpētes un
elektronisko iepirkumu veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībā”
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta
pirmās daļas 4.punktu, Publisko iepirkumu likuma 2. 11.un 17. pantu, atklāti balsojot: PAR
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Izdarīt izmaiņas 2017.gada 25.aprīļa Neretas novada pašvaldības noteikumos “Tirgus
izpētes un elektronisko iepirkumu veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībā”,
2.8.punktu izsakot šādā redakcijā:
“2.8. Iepirkumu speciālists kopā ar komisijas priekšsēdētāju izvērtē dokumentus un pieņem
lēmumu par līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu. Tirgus izpētes līgumus pašvaldības
iestāžu/struktūrvienību vajadzībām sagatavo iepirkumu speciālists, konsultējoties ar pārvaldes
vadītāju un saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru, Finanšu un attīstības nodaļas vadītāju
un juriskonsultu.”
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 01.decembri.
3. § (272.)
Par grozījumiem Neretas novada Mazzalves pagasta pārvaldes nolikumā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Izdarīt izmaiņas 2013.gada 25.jūlija Neretas novada Mazzalves pagasta pārvaldes
nolikumā, 13.17. punktu izsakot šādā redakcijā:
“13.17. ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par naudas summu līdz
EUR 1000, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Domes pieņemtos lēmumus, par
naudas summu virs EUR 1000, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Domes
pieņemtos lēmumus un saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru un Finanšu un attīstības
nodaļas vadītāju”.
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 01.decembri.
4. § (273.)
Par grozījumiem Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldes nolikumā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Izdarīt izmaiņas 2013.gada 25.jūlija Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldes
nolikumā, 13.17. punktu izsakot šādā redakcijā:
“13.17. ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par naudas summu līdz
EUR 1000, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Domes pieņemtos lēmumus, par
naudas summu virs EUR 1000, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Domes
pieņemtos lēmumus un saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru un Finanšu un attīstības
nodaļas vadītāju”.
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 01.decembri.
5. § (274.)
Par grozījumiem Neretas novada Zalves pagasta pārvaldes nolikumā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Izdarīt izmaiņas 2013.gada 22.augusta Neretas novada Zalves pagasta pārvaldes
nolikumā, 14.17. punktu izsakot šādā redakcijā:
“14.17. ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par naudas summu līdz
EUR 1000, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Domes pieņemtos lēmumus, par
naudas summu virs EUR 1000, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Domes
pieņemtos lēmumus un saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru un Finanšu un attīstības
nodaļas vadītāju”.
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 01.decembri.
6. § (275.)
Par grozījumiem Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes nolikumā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Izdarīt izmaiņas 2013.gada 22.augusta Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes
nolikumā, 15.17. punktu izsakot šādā redakcijā:
“15.17. ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par naudas summu līdz
EUR 1000, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Domes pieņemtos lēmumus, par
naudas summu virs EUR 1000, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Domes
pieņemtos lēmumus un saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru un Finanšu un attīstības
nodaļas vadītāju”.
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 01.decembri.
7. § (276.)
Par grozījumiem Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas nolikumā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Izdarīt izmaiņas 2016.gada 28.janvāra Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
nolikumā, 56.1. un 56.2. punktus izsakot šādā redakcijā:
“56.1. slēgt telpu un inventāra nomas līgumus (izcenojumi nedrīkst būt zemāki par
pašvaldības apstiprinātajiem izcenojumiem;
56.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu skolai
nepieciešamo darbu veikšanu, saskaņojot ar pārvaldes vadītāju vai izpilddirektoru”
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 01.decembri.
8.§ (277.)
Par Neretas novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 Neretas novada pašvaldības Ētikas kodeksu.
2. Ētikas kodekss stājas spēkā ar 2018.gada 1. janvāri.
3. Pašvaldības Vispārējās nodaļas atbildīgajam darbiniekam iepazīstināt ar Ētikas
kodeksu pašvaldības darbiniekus un Domes deputātus.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:
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Neretas novada pašvaldības Ētikas kodekss.
9 .§ (278.)
Par nolikuma „Neretas novada pašvaldības Ētikas
komisijas nolikums” apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 nolikumu „Neretas novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”.
2. Nolikums „Neretas novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums” stājas spēkā ar
2018.gada 1. janvāri.
3. 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.
Pielikumā: Nolikums „Neretas novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”
10.§ (279.)
Par saistošo noteikumu Nr.10/2017 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(Ziņo:Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.panta pirmās
daļas 2.punktu un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 saistošos noteikumus Nr.10/2017 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības
2010. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2010 „Neretas novada pašvaldības
nolikums”.
2. Vispārējai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus publicēt Neretas novada pašvaldības izdevumā „Neretas novada
vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas
informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā : Saistošie noteikumi Nr. 10/2017 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”.
11.§ (280.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2017 „ Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas apmēru Neretas novadā” apstiprināšanu
jaunā redakcijā
(Ziņo: Gita Vegnere)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Atcelt 2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.230 (protokols Nr.12, 4.p.) „Par Neretas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2017 „ Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”” apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/2017 “Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
(Pielikums)
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janāri.
4. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .
5. Saistošos noteikumus pēc VARAM pozitīva atzinuma publicēt Neretas novada
pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/2017 „ Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
12.§ (281.)
Par noteikumu „ Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 Neretas novada pašvaldības noteikumus “Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadā” (Pielikums)
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janāri.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības noteikumi „ Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
13.§ (282.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2017 „ Par dzīvojamo telpu
izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem” apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11/2017 “Par
dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem” (Pielikums)
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .
3. Saistošos noteikumus pēc VARAM pozitīva atzinuma publicēt Neretas novada
pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11/2017 „ Par dzīvojamo telpu
izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem”
14.§ (283.)
Par Neretas kultūras nama nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo; Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 nolikumu “Neretas kultūras nama nolikums”.
2. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:
Neretas kultūras nama nolikums.
15.§ (284.)
Par projekta monitoringa perioda pagarināšanu
(Ziņo: Solvita Bukša)
Pamatojoties uz 2017.gada 8.augusta MK noteikumiem Nr.452 “Grozījumi Ministru kabineta
2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
pašvaldību ēkās" , atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Projektā “Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām
energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus
un izstrādājumus”, līguma Nr.:KPFI-7/4 , pagarināt monitoringa periodu par trim
gadiem, t.i. līdz 2019.gada 31.decembrim.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Neretas sociālās aprūpes centra vadītāja Ina
Riekstiņa.
16.§ (285.)
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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
95 gadu dzīves jubilejā 35.00 EUR apmērā 1 personai
1.2.
90 gadu dzīves jubilejā 30.00 EUR apmērā 1 personai
1.3.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā 1 personai
1.4.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā 2 personām
2. Piešķirt pabalstu politiski represētai personai 15.00 EUR apmērā 1 personai
3. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā 1personai
4. Piešķirt pabalstu par aizgādni ieceltām 14 personām kopsummā EUR 980
5. Piešķirt pabalstu Ziemassvētkos (mantiskā veidā – Ziemassvētku paciņa):
5.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Neretas novada
administratīvajā teritorijā, kā arī pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē
Neretas novada dienas centru “Vālodzīte” un PII “Ziediņš” 5.00 EUR apmērā
katram, kopsummā 1055 EUR (t.i. 211 bērni);
5.2. pamatskolas vecuma bērniem, kuri mācās Neretas novada izglītības iestādēs 3.00
EUR apmērā katram, kopsummā 615 EUR (t.i., 205 bērni);
5.3. pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē
(aizbildnībā, pie audžuvecākiem, bērnu aprūpes centros, bērnu namos) 3.00 EUR
apmērā katram, kopsummā 48 EUR (t.i., 16 bērni);
5.4. ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu klientiem, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms
ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā bija Neretas novada
administratīvajā teritorijā 3.00 EUR apmērā katram, kopsummā 63 EUR (t.i., 21
klients);
5.5. vientuļiem pensionāriem 3.00 EUR apmērā katram, kopsummā 177 EUR (t.i., 59
pensionāri);
5.6. pirmās grupas invalīdiem, kuri neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās 3.00
EUR apmērā katram, kopsummā 120 EUR (t.i., .40 invalīdi)
17.§ (286.)
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Neretas novada
pašvaldības nolikumu “ Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem” 4.
punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS
– 2 deputāti (Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne), Viktorija Trukša atturas balsojumā par 1.10.
un 1.11. punktiem, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt atbalstu 100,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 11 personām.
2. Piešķirt atbalstu 150,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 2 personām.
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3.

Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai plānot pašvaldības budžetā 2018. gadam
domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļā .
18.§ (287.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)

Izskatot Latvijas Skolu sporta federācijas (LSSF) 02.11.2017.vēstuli Nr.86/2017, kurā tiek
lūgts rast iespēju finansiāli atbalstīt Aizkraukles novada sporta skolas audzēkņa M.K. dalību
Starptautiskās Skolu federācijas un Francijas Skolu sporta federācijas organizētajā pasaules
skolu čempionātā vieglatlētikas krosā 2018.gadā Francijā, Parīzē laikā no 2.-7.aprīlim,
pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Neretas novada domes Izglītības un kultūras komitejas un Finanšu un attīstības komitejas
2017. gada 9. novembra atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
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. Piešķirt Aizkraukles novada sporta skolas audzēknim M.K. finanšu līdzekļus EUR
610.00 (seši simti desmit euro 00 centi) apmērā.
2. EUR 100.00 (viens simts euro 00 centi) līdz 30.novembrim ieskaitīt LSSF kontā,
atlikušo daļu EUR 510.00 plānot pašvaldības budžetā 2018. gadam domes budžeta
izglītības, kultūras un sporta sadaļā.
3. Līdzekļus pārskaitīt LSSF kontā saskaņā ar LSSF sagatavoto rēķinu.
4. LSSF sniegt finansiālu atskaiti par saņemto līdzekļu izlietojumu.
5. Noslēgt ar M.K. vecākiem līgumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
6. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Ilona
Strade.
19.§ (288.)
Par novada domes priekšsēdētāja darba samaksu
(Ziņo: Rolands Klibiķis).
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 63.panta otro
daļu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET – 2 deputāti (Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne), ATTURAS – nav, Arvīds Kviesis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt novada domes priekšsēdētāja mēneša algas likmi EUR 1700.00 apmērā
(pirms nodokļu nomaksas).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 01.janvāri.
3. 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.
20. §
Par Deleģēšanas līgumu slēgšanu
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20.1.§ (289.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles sporta
skola)
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” ceturto daļu, no katras autonomās funkcijas izrietošu
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes
iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes iestādes
uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kurai attiecīgā
atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var lemt
par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi
atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai
vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
Aizkraukles novada pašvaldības izveidotā Aizkraukles sporta skola nodrošina
akreditēto sporta programmu pilnvērtīgu darbību un darba kontroli, sporta veida mācību
programmas izpildi, dot iespēju un nodrošina audzēkņu piedalīšanos Valsts čempionātos savā
sporta veidā, organizē sporta skolas un skolu sacensības dažādos sporta veidos, sniedz
metodisko palīdzību treneriem un skolu sporta skolotājiem.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt sporta skolas
pakalpojumu pieejamību Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas izglītojamiem un, lai
veicinātu un attīstītu sporta veidu pieejamību vispārizglītojošo iestāžu izglītojamiem,
nodrošinātu iespēju piedalīties sporta sacensībās un saņemt pakalpojumu, ir jānoslēdz
deleģēšanas līgums ar Aizkraukles novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ceturto daļu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu, Izglītības
likuma 18.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par likuma „Par
pašvaldībām” pirmās daļas 4.punktā noteiktās autonomās funkcijas deleģēšanu
Aizkraukles novada pašvaldības pilnvarotai personai - Aizkraukles sporta skolai.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
20.2.§ (290.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
izglītības pārvalde)
(Ziņo: Žanna Miezīte)
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” ceturto daļu, no katras autonomās funkcijas izrietošu
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes
iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes iestādes
uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kurai attiecīgā
atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var lemt
par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi
atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai
vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
Aizkraukles novada pašvaldības Izglītības pārvalde nodrošina Izglītības likuma
17.pantā noteiktās kompetences un izglītības jomā veic šādas funkcijas: nodrošina saikni ar
IZM, organizē valsts pārbaudes darbus, organizē mācību priekšmetu olimpiādes, koordinē un
nodrošina metodisko apvienību darbu, licencē interešu izglītības programmas, nodrošina
atbalstu izglītības iestāžu darbam utt.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt visu funkciju izpildi
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai un, lai nodrošinātu izglītības jomas funkciju izpildi,
jānoslēdz deleģēšanas līgums ar Aizkraukles novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ceturto daļu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu, Izglītības
likuma 17.pantu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par izglītības jomas
funkciju deleģēšanu Aizkraukles Izglītības pārvaldei.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
20.3.§ (291.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada domi
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa
tiesiskumu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešo daļu no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
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pārvaldes iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes
iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kurai
attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var lemt
par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi
atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Kokneses novada pašvaldības struktūrvienība Kokneses apvienotā pašvaldību
būvvalde nodrošina sekojošu uzdevumu izpildi: nodrošina saikni ar Ekonomikas ministrijas ar
būvniecību saistītām struktūrvienībām, pārzina un koordinē būvniecības procesu, piedalās
esošo teritorijas plānojumu, apbūves noteikumu un vides vizuālās noformēšanas noteikumu
izvērtēšanā, pašvaldību attīstības plānu, sociāli ekonomiskās attīstības programmas un
teritorijas plānojumu izvērtēšanā, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu
izstrādāšanā un grozīšanā, pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību likumu,
Ministru kabineta noteikumu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un veic
citas darbības, lai nodrošinātu Būvniecības likumu un ar to saistīto normatīvo aktu
ievērošanu.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt būvniecības procesa
tiesiskumu, jānoslēdz deleģēšanas līgums ar Kokneses novada domi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, trešo daļu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu, Būvniecības
likumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Kokneses novada domi par likuma „Par pašvaldībām”
pirmās daļas 14.punktā noteiktās autonomās funkcijas (nodrošināt savas
administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu) deleģēšanu Kokneses
novada domes pilnvarotai personai Kokneses apvienotai pašvaldību būvvaldei.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šā lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
21.§ (292.)
Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes likums. Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona
var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes
kompetencē.
Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu novadu domes un republikas pilsētas
dome, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, izvirza
vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam,
nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus. Reģiona
galvenās bibliotēkas statuss ir piešķirts Jēkabpils galvenajai bibliotēkai, kas nodrošina likumā
noteikto funkciju veikšanu arī Neretas novada Centrālajai bibliotēkai. Tā nodrošina tā
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nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu
pieejamību ikvienam lietotājam, veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma
kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai no šīm bibliotēkām, nodrošina attiecīgās
administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju, sniedz
konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām
un popularizē to darbu utt.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma
12.panta otro daļu, 17. pantu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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.
2.
3.

Noslēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu.
Līgumu noslēgt uz vienu gadu – no 2018.gada 01.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.
Uzdot Domes priekšsēdētājam A.Kviesim parakstīt pašvaldības vārdā lēmuma pirmajā
punktā minēto līgumu saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: Līgums par reģiona bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu.
22. § (293.)
Par noteikumu „Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN,
VB, NĪN, PFIF) sadali” apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Neretas novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā Neretas novada
pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN, VB, NĪN, PFIF) sadali”.
23. § (294.)
Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Neretas sociālās aprūpes centrā
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 Neretas sociālās aprūpes centra vienas gultas vietas izmaksas dienā 15.10
EUR saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri
3. Sociālās aprūpes centra vadītājai normatīvos aktos noteiktajā kārtībā brīdināt par
apmaksas izmaiņām un veikt grozījumus līgumos.
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24. § (295.)
Par līguma slēgšanu ar SIA “Kadri”
(Ziņo: Ilona Strade)
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās
daļas 23. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (Kaspars Baltacis), Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Neslēgt līgumu ar SIA “Kadri”.
2. Finanšu un attīstības nodaļai nodrošināt finanšu līdzekļu ieplānošanu 6000 euro
apmērā pašvaldības budžetā 2018.gadam Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
izglītojamo autoapmācības veikšanai.
3. Pašvaldības iepirkumu speciālistam veikt tirgus izpēti (cenu aptauju) pakalpojuma
nodrošināšanai.
25.§ (296.)
Par nekustamā īpašuma „Gobas” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot L.L. un K.G. 30.10.2017. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Gobas”, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, vienu zemes vienību 10,2
ha platībā un, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām 16,2 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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 „Gobas”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
vienu zemes vienību 10,2 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Gobiņas”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Gobas” zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 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.
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26.§ (297.)
Par nekustamā īpašuma „Strēlnieki” Pilskalnes pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot G.N. 14.11.2017. iesniegumu (2.1-8/17/667-S) ar lūgumu atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Strēlnieki”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, ar kopējo platību 18.7
ha, kas sastāv no trīs zemes vienībām, zemes vienību ar platību 11.3 ha, jauna nekustamā
īpašuma “Kalna Strēlnieki” izveidošanai.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā noteiks
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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 „Strēlnieki”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
zemes vienību ar platību 11.3 ha jauna nekustamā īpašuma “Kalna Strēlnieki”
izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Paliekošajai zemes vienībai saglabāt iepriekšējo nosaukumu “Strēlnieki” un lietošanas
mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības Pilskalnes pagasta
pārvaldes vadītājai.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
27.§ (298.)
Par nekustamā īpašuma „Grantskalni” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot A.B. 15.11.2017. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
„Grantskalni”, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, vienu zemes vienību 7,8 ha
platībā un, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no piecām zemes vienībām 97,8 ha
kopplatībā, Neretas novada dome konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8.punkta 1.daļas 3.punkts paredz pie zemes gabala sadalīšanas
izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā zemes vienība ir nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums,
un no minētā zemes īpašuma tiek atdalīta zemes vienība, nemainot objekta ārējo kontūru vai
apjomu, zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 20.punktu, 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta 3.daļas 1.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
20.panta 1.punktu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
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16.1.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Kaspars
Baltacis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Grantskalni”, Mazzalves pagasts, Neretas
novads, vienu zemes vienību 7.8 ha platībā jauna nekustamā īpašuma „Jaunavoti”
izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu atdalāmajai zemes
vienībai:
3.1. Servitūta ceļš- 0.2 km;
3.2. Ziemeļaustrumu elektrotīkli 0.4 kv EPL josla-0.35 km/5 m- 0.2 ha;
3.3. Ziemeļaustrumu elektrotīkli 0.4 kv EPL josla-0.1 km/5 m- 0.05 ha;
3.4. Valsts 5.kategorijas autoceļa aizsargjosla- 0.35 km/20.5 m- 0.7 ha;
3.5. Ziemeļaustrumu elektrotīkli 20 kv EPL josla-0.3 km/13 m- 0.4 ha.
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Grantskalni” zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 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.
28.§ (299.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot V.D. 13.11.2017. iesniegumu (2.1.9/17/666-S) 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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 V.D. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Iždēļu ferma”,
Neretas pagastā, Neretas novadā, ar kadastra Nr. 3270 011 0089 un platību 1.6 ha, uz
10 gadiem, nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās
vērtības.
2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no - „Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101 uz “Lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve"- kods 1003, jo uz zemes vienības atrodas V. D. piederošas ēkas .
3. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt zemes nomas līgumu ar V.D.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
29.§ (300.)
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Par adrešu piešķiršanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Saskaņā ar Neretas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumiem Nr. 19 „Par nekustamā
īpašuma sadalīšanu „Lakstīgalas māja” sadalīšanu ” un Nr. 20 „Par nekustamā īpašuma
„Vecais klubs ar zemi” sadalīšanu ”, 2017.gada 25.maija lēmumu Nr. 146 „Par nekustamā
īpašuma „Irbītes” sadalīšanu”, atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.punkta 9. apakšpunktu, ka adresācijas
objekts ir zemes vienība, uz kuras atļauts būvēt viensētu, dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai paredzētu ēku, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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. Zemes vienībai „Lakstīgalas” (kadastra apzīmējums 3266 010 0331) piešķirt adresi„Lakstīgalas”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
2. Zemes vienībai „Ligzdas” (kadastra apzīmējums 3266 010 0331) piešķirt adresi„Ligzdas”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
3. Zemes vienībai „Radzes” (kadastra apzīmējums 3266 010 0204) piešķirt adresi„Radzes”, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
4. Zemes vienībai „Oļi” (kadastra apzīmējums 3266 010 0309) piešķirt adresi- „Oļi”,
Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
5. Zemes vienībai „Irbītes” (kadastra apzīmējums 3266 010 013) piešķirt adresi- Skolas
iela 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
6. Atdalītajai zemes vienībai no nekustamā īpašuma „Irbītes” ar nosaukumu „Putni ”
piešķirt adresi- „Putni ”, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
7. Vispārējai nodaļai lēmumu par adreses piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta
pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai.
9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
30.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20. pantiem,
APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017. gada 9.novembra lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, 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 M.G. un viņas
ģimenes locekļiem Raiņa ielā 2, dzīvokli Nr.2 ar kopējo dzīvojamo platību 44,29 m2,
Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt
īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
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2. Uzdot M.G. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
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 M.G. un viņas ģimenes locekļiem 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.
Sēdes vadītājs paziņo, ka lemjošie darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Seko informatīvais jautājums.
1) Par 2018.gadā jaundzimušā bērna dāvanu
Sēdes vadītājs iepazīstina ar 3 dāvanu komplektu piedāvājumiem.
Pēc debatēm vienojas, ka pieņems biedrības Nigestes amatniecības nams piedāvājumu –
komplektu, kas sastāv no sudraba monētas tipa medaļas ozolkoka kastītē ar pievienotu vēstuli.
Sēdi slēdz plkst.17.15
Nākošā domes sēde 2017.gada 28.decembrī Neretā, Neretas pagastā, Neretas novada
pašvaldības administrācijas telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2017. gada 14.decembrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2017. gada 14.decembrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2017. gada 14.decembrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 27.11.2017.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 27.11.2017.
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