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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.15
Neretas novada Neretas pagastā

2017. gada 28. decembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Plkst. 15.00 deputāti dodas uz Neretas sociālo aprūpes centru, lai sveiktu aprūpes centra
klientus svētkos.
Sēdi atklāj plkst. 15.45
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.Ķ. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no U.L. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads
2. Par parāda dzēšanu
2.1. Par parāda dzēšanu SIA “BIZARRO”
2.2. Par parāda dzēšanu SIA “Purva Tehnika AE”
3. Par atbalstu un dalību projektā “Atver sirdi Zemgalē”
4. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2017 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par
pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
5. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2017 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
6. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”apstiprināšanu
7. Par noteikumu “Noteikumi par komandējuma noformēšanu, atskaites iesniegšanu un
izdevumu atlīdzināšanu Neretas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
8. Par noteikumu “Par transportlīdzekļu, saziņas līdzekļu izmantošanas, kompensēšanas
un izdevumu atlīdzināšanas kārtību” apstiprināšanu
9. Par noteikumu „Noteikumi, kādā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tiek
organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība un
pirmās palīdzības apmācība” apstiprināšanu
10. Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta
apstiprināšanu 2018. gadam
11. Par Neretas novada pašvaldības darbinieku atlīdzības noteikšanu 2018.gadā

12. Par aizņēmuma ņemšanu
13. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
14. Par valsts budžeta līdzekļu sadali mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei
15. Par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai “Saules sporta klubs”
16. Par pabalstu piešķiršanu
17. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
18. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
19. Par dzīvokļa īpašuma “Raiņa iela 13, dzīv.10” ierakstīšanu zemesgrāmatā
20. Par nekustamo īpašumu apvienošanu Mazzalves pagastā
21. Par nekustamā īpašuma „Strautmaļi” sadalīšanu
22. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai “Kalna Bincāni”, Zalves
pagastā, Neretas novadā
23. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
24. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Zalves pagastā
25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
26. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
27. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai
piederošajai dzīvojamai telpai J.Jaunsudrabiņa ielā 3-19, Neretā, Neretas pagastā,
Neretas novadā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte (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,
Gita Vegnere – pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste,
Iveta Arāja – Sociālā dienesta vadītāja,
Solvita Bukša - projektu vadības un attīstības plānošanas speciāliste,
Mirdza Brūniņa – nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste.
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu par nosaukuma un adrešu
piešķiršanu zemes vienībām Neretas novadā.
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:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:
28. Par nosaukuma un adrešu piešķiršanu zemes vienībām Neretas novadā
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1.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ziņo: Mirdza Brūniņa)
1.1. § (302.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.Ķ. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR 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, G.Ķ. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
G.Ķ. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2017.gada 14.decembrim pašvaldības budžetā
nav samaksājis kopsummā EUR 606.96 (seši simti seši euro 96 centi)
G.Ķ. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2011.2017.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 G.Ķ. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, 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 14.decembri sastāda kopsummā EUR 258.13 (divi simti piecdesmit astoņi euro 13
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
– 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.Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.Ķ., deklarētā dzīves vieta (adrese) par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 14.decembri sastāda
kopsummā EUR 606.96 (seši simti seši euro 96 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 348.83(trīs simti četrdesmit
astoņi euro 83 centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – 258.13 (divi simti piecdesmit astoņi euro 13 centi).
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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.
1.2. § (303.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no U.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR 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, U.L. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Mazzalves pagasts,
Neretas novads.
U.L. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, līdz 2017.gada 14.decembrim pašvaldības budžetā
nav samaksājis kopsummā EUR 39.64 (trīsdesmit deviņi euro 64 centi)
U.L. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2011.2017.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 U.L. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, 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 14.decembri sastāda kopsummā EUR 18.84 (astoņpadsmit euro 84 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
– 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.Piedzīt bezstrīda kārtībā no U.L., deklarētā dzīves vieta (adrese) par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 14.decembri
sastāda
kopsummā EUR EUR 39.64 ( trīsdesmit deviņi euro 64 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 20.80(divdesmit euro 80
centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – 18.84 (astoņpadsmit euro 80 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.
15.50 Mirdza Brūniņa sēdi atstāj
2.§
Par parāda dzēšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
2.1.§ (304.)
Par parāda dzēšanu SIA “BIZARRO”
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„BIZARRO” (turpmāk - SIA „BIZARRO”), reģistrācijas Nr.40103235816, juridiskā adrese
Mālkalnes prospekts 38 – 101, Ogre, Ogres novads, likvidēts un izslēgts no Uzņēmuma
reģistra 2017.gada 14.jūnijā, un faktu, ka parāds par Neretas vidusskolas telpu nomu no
27.12.2010. uzskatāms par objektīvi neatgūstamu un ir dzēšams,
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem, 15.12.2009.MK noteikumiem
Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā
noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts, izslēdz no uzskaites, 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. Dzēst no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites SIA “BIZARRO”,
reģistrācijas Nr.40103235816, juridiskā adrese Mālkalnes prospekts 38 – 101, Ogre,
5

Ogres novads, parādu par Neretas vidusskolas telpu nomu EUR 106,72 (viens simts
seši euro 72 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.2.§ (305.)
Par parāda dzēšanu SIA “Purva Tehnika AE”
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Purva Tehnika AE” (turpmāk - SIA „Purva Tehnika AE”), reģistrācijas Nr.50003777881,
juridiskā adrese Garozes iela 19 – 28, Rīga, likvidēts un izslēgts no Uzņēmuma reģistra
2017.gada 2.jūnijā, un faktu, ka parāds par Neretas vidusskolas telpu nomu no 30.10.2012.
uzskatāms par objektīvi neatgūstamu un ir dzēšams,
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem, 15.12.2009.MK noteikumiem
Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā
noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts, izslēdz no uzskaites, 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. Dzēst no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites SIA “Purva Tehnika
AE”, reģistrācijas Nr.50003777881, juridiskā adrese Garozes iela 19 – 28, Rīga,
parādu par Neretas vidusskolas telpu nomu EUR 268,92 (divi simti sešdesmit astoņi
euro 92 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.§ (306.)
Par atbalstu un dalību projektā “Atver sirdi Zemgalē”
(Ziņo: Iveta Arāja)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 noteikumu 36.11 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. Saskaņot Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu (2017-2020)
2. Piedalīties plāna realizācijā saskaņā ar pieejamo finansējumu darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" .
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3.

Atbildīgais par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu Neretas novadā pašvaldības
izpilddirektors R.Klibiķis, koordinators – Sociālā dienesta vadītāja I.Arāja
4.§ (307.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2017 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par
pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Iveta Arāja)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, 43.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. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12/2017 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos
Nr.8/2017 „Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā”. (Pielikums)
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: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12/2017 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par pašvaldības pabalstiem Neretas
novadā”.
5.§ (308.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2017 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Iveta Arāja)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta 2.daļu,
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma “ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
252.panta pirmo un piekto daļu, MK 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 10. punktu, MK 18.12.2012.
noteikumu Nr.913 “ Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, MK
17.06.2009. noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13.punktu, MK 15.11.2005. noteikumu Nr.857 “ Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,311. punktiem, MK 19.12.2006. noteikumu Nr.
1036 „Audžuģimenes noteikumi” 42.2.apakšpunktu, 43.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
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13/2017 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos
Nr.9/2017„Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā” . (Pielikums)
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: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/2017 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā” “.
16.00 Iveta Arāja un Solvita Bukša sēdi atstāj
6.§ (309.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo 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 Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14/2017 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam” (Pielikums)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”
7.§ (310.)
Par noteikumu “Noteikumi par komandējuma noformēšanu, atskaites iesniegšanu un
izdevumu atlīdzināšanu Neretas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
8

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 “Noteikumi par komandējuma
noformēšanu, atskaites iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu Neretas novada
pašvaldībā” (Pielikums)
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janāri.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības noteikumi “Noteikumi par komandējuma
noformēšanu, atskaites iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu Neretas novada pašvaldībā”
8.§ (311.)
Par noteikumu “Par transportlīdzekļu, saziņas līdzekļu izmantošanas, kompensēšanas
un izdevumu atlīdzināšanas kārtību” apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2.pantu, „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 10.un 11.nodaļu, 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 transportlīdzekļu, saziņas
līdzekļu izmantošanas, kompensēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību”
(Pielikums)
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janāri.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības noteikumi “Par transportlīdzekļu, saziņas līdzekļu
izmantošanas, kompensēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību”
9.§ (312.)
Par noteikumu „Noteikumi, kādā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tiek
organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība un
pirmās palīdzības sniegšanas apmācība” apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
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 Neretas novada pašvaldības noteikumus „Noteikumi, kādā Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā
un praktiskā apmācība un pirmās palīdzības sniegšanas apmācība” (Pielikums)
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2. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janāri.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības noteikumi “Noteikumi, kādā Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un
praktiskā apmācība un pirmās palīdzības sniegšanas apmācība”
10.§ (313.)
Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
amatu saraksta apstiprināšanu 2018. gadam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET
- 2 deputāti (Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne), ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības „Amatu sarakstu 2018.gadam”.
2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt apstiprināto „Amatu sarakstu 2018.gadam” pašvaldības
iestādēm un struktūrvienībām.
Pielikumā:
Neretas novada pašvaldības amatu saraksts 2018.gadam uz 5 lapām.
11.§ (314.)
Par Neretas novada pašvaldības darbinieku atlīdzības noteikšanu 2018.gadā
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte, Evita Vīnakalne), PRET - 1 deputāts (Kaspars
Baltacis), ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības darbinieku atlīdzību 2018.gadam.
2. Pašvaldības sekretārei veikt izmaiņas darba līgumos.
Pielikumā:
Neretas novada pašvaldības darbinieku atlīdzība 2018.gadam.
12.§ (315.)
Par aizņēmuma ņemšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 1.,2.,3., 4. daļu, 221 1.
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daļu,, 26.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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
prioritāro investīciju projekta īstenošanai atļaut ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR
24724.00 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro, 00 centi)
novada administrācijas ēkas fasādes un telpu remontam.
2. Aizņēmuma ņemšanas nosacījumi:
2.1.
aizņēmuma devējs Valsts kase;
2.2.
aizņēmuma atdošanas termiņš 7 gadi, pamatsummu uzsākt maksāt ar
2018.gada 1.aprīli;
2.3.
% likme atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei;
2.4.
valūta – EUR.
3. Par aizņēmuma atmaksas garantu noteikt Neretas novada pašvaldības pamatbudžetu.
13.§ (316.)
Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.06.2016. noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 2.1.punktu un „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”, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam” un
2018.gada janvārim - augustam valsts piešķirto finansējumu Neretas novadam, 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. Vispārējā izglītībā 38370.00 euro mēnesī atbilstoši normētajam skolēnu skaitam un
realizējamajām izglītības programmām katrā no izglītības iestādēm sadalīt sekojoši:
1.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
26114.00 euro
1.2. Mazzalves pamatskola
12256.00 euro
2. Interešu izglītībā 1642.00 euro atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs 1.12.klasēs sadalīt sekojoši:
2.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
1146.85 euro
2.2. Mazzalves pamatskola
495.15 euro
3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 3670.00 euro atbilstoši izglītojamo
skaitam katrā izglītības iestādē sadalīt sekojoši:
3.1. PII “Ziediņš”
2854.67 euro
3.2. Mazzalves pamatskola
815.33 euro
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14.§ (317.)
Par valsts budžeta līdzekļu sadali mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.punktu par pašvaldību kompetences
izglītībā realizēšanu, saskaņā ar Izglītības un 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta
noteikumiem nr. 893 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību
līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm”4.1.apakšpunktā noteikto, 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. Pamatojoties uz Izglītības un kultūras komitejas sēdē pieņemto lēmumu, mācību līdzekļu
iegādei skolas vecuma bērniem paredzētos valsts budžeta līdzekļus 5466,- EUR sadalīt
1.1. mācību literatūras iegādei (1960 EUR) atbilstoši izglītojamo skaitam katrā mācību
iestādē sekojoši:
1.1.1. Neretas PII „Ziediņš”– 250 EUR,
1.1.2. Mazzalves pamatskolai – 660 EUR
1.1.3. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai – 1050 EUR.
1.2. mācību līdzekļu iegādei (3506 EUR) atbilstoši izglītojamo skaitam katrā mācību
iestādē sekojoši:
1.2.1. Neretas PII „Ziediņš”– 328 EUR,
1.2.2. Mazzalves pamatskolai – 1000 EUR
1.2.3. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai – 2178 EUR
15.§ (318.)
Par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai “Saules sporta klubs”
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Izskatot biedrības “Saules sporta klubs” valdes priekšsēdētāja 2017. gada 7. decembra
iesniegumu (reģ. 08.12.2017. Nr. 2.1-9/17/714-S) par līdzekļu piešķiršanu EUR 400 apmērā
izdevumu segšanai dalībai Latvijas Motosporta federācijā (dalības maksa, sportistu licenču
iegāde), pamatojoties uz 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. Piešķirt līdzekļus EUR 400 apmērā biedrībai “Saules sporta klubs” izdevumu
segšanai dalībai Latvijas Motosporta federācijā.
2. Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai plānot pašvaldības budžetā 2018. gadam
domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļā.
3. Biedrībai “Saules sporta klubs” sniegt atskaiti par līdzekļu izlietojumu.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi izglītības un kultūras darba speciāliste Žanna
Miezīte.
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16.§ (319.)
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 – 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.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. J.J.
1.1.2. A.R.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1. S.U.
17.§ (320.)
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 – 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 atbalstu 100,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 3 sportistiem
2. Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai plānot pašvaldības budžetā 2018. gadam
domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļā.
18.§ (321.)
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Neretas novada domes
2017. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 262 (protokols Nr.13), 2017. gada 28.novembrī notikušo
nekustamā īpašuma izsoli, un, ņemot vērā Neretas novada domes izveidotās nekustamā
īpašuma izsoles komisijas protokolu, 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 2017.gada 28. novembrī notikušās Neretas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Vērtūži 5”–7, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātus, un saskaņā
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ar Neretas novada pašvaldības apstiprinātās izsoles komisijas protokolu Nr.IZ2017/5Z, atsavināt nekustamo īpašumu “Vērtūži 5”-7, kadastra apzīmējums
32960050046005007 izsoles uzvarētājam A.T. par kopējo nosolīto cenu EUR 720,00
(septiņi simti divdesmit euro 00 centi).
2. Divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas publicēt informāciju
pašvaldības mājaslapā www.neretasnovads.lv.
3. Septiņu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt pirkuma līgumu
ar A.T.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
Pielikumā: 2017.gada 28. novembra izsoles protokols Nr.IZ-2017/5Z
19.§ (322.)
Par dzīvokļa īpašuma “Raiņa iela 13, dzīv.10” ierakstīšanu zemesgrāmatā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
45.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. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu Raiņa
iela 13, dzīv.10, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgais Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
20.§ (323.)
Par nekustamo īpašumu apvienošanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot S.G. pilnvarotās personas N.G. 22.11.2017. iesniegumu ar lūgumu:
1) atcelt 27.12.2016. domes lēmumu Nr. 224 „Par nekustamo īpašumu apvienošanu
Mazzalves pagastā” (sēdes protokols Nr.13, 17.p.) un 27.07.17. lēmumu Nr.194 „Par
nekustamo īpašumu apvienošanu Mazzalves pagastā” (sēdes protokols Nr.9, 10.p.),
2) atļaut apvienot vienā nekustamajā īpašumā S.G. piederošos 3 (trīs) nekustamos
īpašumus: „ Dzelmes”, Mazzalves pag., Neretas nov., kas sastāv no divām zemes vienībām,
„ Ūdrīši ”, Mazzalves pag., Neretas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības, un
„Dzelmes”, Mazzalves pag., Neretas nov. (kadastra nr. 3266 008 0130), kas sastāv no vienas
zemes vienības, veidojot vienu jaunu nekustamo īpašumu;
3) jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Lāčumi”;
4) mainīt nekustamā īpašuma adresi no „Dzelmes”, Mazzalves pag., Neretas nov., uz
adresi „Lāčumi”, Mazzalves pag., Neretas nov.,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā
drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma
objektā, 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības
lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, 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
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lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,
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. Atcelt Neretas novada domes 27.12.2016. lēmumu Nr. 224 „Par nekustamo īpašumu
apvienošanu Mazzalves pagastā” (sēdes protokols Nr.13, 17.p.) un 27.07.17. lēmumu
Nr.194 „Par nekustamo īpašumu apvienošanu Mazzalves pagastā” (sēdes protokols
Nr.9, 10.p.).
2. Atļaut apvienot vienā nekustamajā īpašumā trīs nekustamos īpašumus: „Dzelmes”,
Mazzalves pag., Neretas nov., „Ūdrīši”, Mazzalves pag., Neretas nov. un „Dzelmes”,
Mazzalves pag., Neretas nov.
3. Apvienotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Lāčumi”, Mazzalves
pag., Neretas nov.
4. Jaunajam nekustamajam īpašumam mainīt adresi no: „Dzelmes”, Mazzalves pagasts,
Neretas novads, uz adresi: „Lāčumi”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
5. Jaunajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei
Odiņai.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
21.§ (324.)
Par nekustamā īpašuma „Strautmaļi” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot S.Z. 21.12.2017. iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Strautmaļi” ar kopējo platību 16.8 ha, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, divos
īpašumos un piešķirt tiem nosaukumus, un ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no
divām zemes vienībām, Neretas novada dome konstatēja:
zemes ierīcības likuma 8.punkta 1.daļas 3.punkts nosaka, ka pie zemes gabala
sadalīšanas jāizstrādā 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”
16.1.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, 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 sadalīt nekustamo īpašumu „Strautmaļi”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
divos īpašumos, atdalot 2.zemes gabalu ar platību 1.6 ha.
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2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Strautmaļi” un adresi- „Strautmaļi”,
Mazzalves pagasts, Neretas novads.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Nekustamajam īpašumam „Strautmaļi” mainīt nosaukumu uz „Strautmaļi 1”.
5. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei
Odiņai.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
22§ (325.)
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai “Kalna Bincāni”, Zalves pagastā,
Neretas novadā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot SIA “T.” iesniegumu ar lūgumu noteikt zemes lietošanas mērķi iznomātai
zemes vienības daļai 0,015 ha platībā ar kadastra Nr. 3296 006 0001, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.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:
Zemes vienības „Kalna Bincāni”, kas atrodas Neretas novada Zalves pagastā, daļai,
kas ir iznomāta SIA “T.” projekta realizācijai, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201)
2. Vispārējai nodaļai lēmumu piecu darbdienu laikā pēc parakstīšanas iesniegt Valsts
zemes dienestā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

1.

23.§ (326.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot H.D. 04.12.2017. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes “Liepkalni”
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:
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1. No 2018.gada 1.janvāra iznomāt H.D., Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības “Liepkalni” Zalves pagastā, Neretas novadā, daļu 0.5 ha platībā, kadastra Nr.
3296 006 0138, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - „Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101 .
2. Nomas maksu noteikt saskaņā ar noteikumiem “Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadā”, nomas termiņš – 5
gadi.
3. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu ar Helēnu Daņiļeviču.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
24.§ (327.)
Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot I.K. 2017.gada 27.aprīļa iesniegumu, kurā lūdz piešķirt zemes vienībai
nosaukumu, kas atrodas Neretas novada Zalves pagastā, jo minētais īpašums piešķirts ar
Centrālās zemes komisijas 2017.gada 13.novembra lēmumu Nr. xxx „Par īpašuma tiesību
atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi” un tai nav piešķirts nosaukums,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
un 2015.gada 8.decembra MK noteikumiem Nr. 698 „”Adresācijas noteikumi” 2.punktu, kas
nosaka, kas ir adresācijas objekti, 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 nosaukumu „Baltalkšņi” nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 3296 012
0079, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā.
2. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
25.§ (328.)
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatījusi Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes pārvaldnieces Dzintras
Noreikas iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu, “dzīvesvieta ir
jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā
persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kurā tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”;
2) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī
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īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
3) E.D., personas kods xxx, deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo, viņas faktiskā
dzīvesvietas adrese Neretas novada pašvaldībai nav zināma.
4) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pants nosaka: “Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”. Pēc LR Iedzīvotāju reģistra
datiem E.D. līdz 2017.gada decembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav
veicis.
5) “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais
pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona,
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 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. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē xxxx, Zalves pagastā, Neretas novadā E.D.
2. Lēmums par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi, lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
3. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, pašvaldība aktualizē ziņas
Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam un iesniedzējam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
26.§ (329.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
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
14.decembra 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 A.K. un viņa
ģimenes locekļiem Liepu ielā 4, dzīvokli Nr.11 ar kopējo platību 69.4 m2, Ērberģē,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot A.K. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
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4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
27.§ (330.)
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai
piederošajai dzīvojamai telpai J.Jaunsudrabiņa ielā 3-19, Neretā, Neretas pagastā,
Neretas novadā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās
daļas 9. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta pirmās daļas
11. punktu, 11. panta trešo daļu, 21.1 panta pirmo daļu, Neretas novada pašvaldības 2017.gada
23.novembra saistošo noteikumu Nr.11/2017 “Par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem
speciālistiem” 3. 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. Noteikt pašvaldībai piederošai dzīvojamai telpai J.Jaunsudrabiņa ielā 3-19, Neretā,
Neretas pagastā, Neretas novadā, speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētājam
R.Trukšam.
28.§ (331.)
Par nosaukuma un adrešu piešķiršanu zemes vienībām Neretas novadā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot Valsts zemes dienesta sniegto informāciju, ka veicot datu kvalitātes pārbaudi
Valsts adrešu informācijas sistēmā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā konstatēts, ka Neretas novada Mazzalves pagastā nav reģistrētas adreses zemes
vienībām un būvēm uz tām ar kadastra apzīmējumiem 32660130052 un 32660130055, un
lūdz izvērtēt nepieciešamību piešķirt zemes vienībām un būvēm nosaukumus un adreses,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
un 2015.gada 8.decembra MK noteikumiem Nr. 698 „”Adresācijas noteikumi” 2.punktu, kas
nosaka, kas ir adresācijas objekti, 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. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 3266 013 0052 un būvei ar kadastra
apzīmējumu 3266 013 0052 001 (šķūnis), kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas
novadā, nosaukumu „Antani” un adresi: „Antani”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
LV-5133.
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 3266 013 0055 un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 3266 013 0055 001 (kūts), 3266 013 0055 002 (šķūnis), kas atrodas
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, nosaukumu „Jaunavoti” un adresi: „Jaunavoti”,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
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3. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdi slēdz plkst.17.00
Nākošā domes sēde 2018.gada 25.janvārī Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2018. gada 11.janvārī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2018. gada 11.janvārī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2018. gada 11.janvārī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 02.01.2018.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 02.01.2018.
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