LATVIJAS REPUBLIKA

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536;
e -pasts: dome@neretasnovads.lv

NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.1
Neretas novada Neretas pagastā

2016. gada 28. janvārī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
Par Neretas novada pašvaldības pārskatu par gada budžeta izpildi apstiprināšanu
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību
Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu darba samaksai
Par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Par konkursa „Talantiņš” nolikuma apstiprināšanu
Par pabalstu piešķiršanu
Par zemes gabalu Zalves pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Par nekustamo īpašumu Neretas pagastā sadalīšanu
8.1.
Par nekustamā īpašuma „Jāķelāni” Neretas pagastā sadalīšanu
8.2.
Par nekustamā īpašuma „Garkajāņi” Neretas pagastā sadalīšanu
9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu:
9.1.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā .
9.2.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informatīvais jautājums:
1) Par Neretas novada svētkiem
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone (8)
Pašvaldības darbinieki:
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Valentīna Dubina – pašvaldības juriskonsults,

Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciālists.
Nepiedalās –
Deputāti – Anna Grenciņa – Grencione (slimības dēļ)
1. § (1.)
Par Neretas novada pašvaldības pārskatu par gada budžeta izpildi apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, MK
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
iepazīstoties ar Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas iesniegtajiem
pārskatiem, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pārskatu par pamatbudžeta izpildi 2015.gadā.
2. Apstiprināt pārskatu par speciālā budžeta izpildi 2015.gadā.
3. Apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 2015.gadā.
Pielikumā:
1) Pārskats par pamatbudžeta izpildi – 6 lpp.
2) Pārskats par speciālā budžeta izpildi – 2 lpp.
3) Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi – 2 lpp.
2. § (2.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību
(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.).
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums, kura 40.panta pirmā daļa noteikts, ka publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk un saskaņā ar 41.panta pirmo daļu, kuru izpilde ietilpst šīs
publiskās personas vai tās iestādes kompetencē.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” desmitā panta pirmo daļu, pašvaldība pēc
savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi.
Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome un, pamatojoties
uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida līgums.
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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 17.panta trešā daļas 19.punkts nosaka, ka novadu pašvaldības
nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar
speciālām vajadzībām.
2
012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski
medicīniskajām komisijām" nosaka Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību
pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci, profesionālās prasības valsts komisijas un
pašvaldību komisiju locekļiem, kā arī kritērijus, pēc kuriem izvērtē un iesaka izglītojamā
speciālajām vajadzībām atbilstošu izglītības programmu.
Jēkabpils novada pašvaldības izveidotā pašvaldības pedagoģiskā medicīniskā komisija
atbilst augstākminēto noteikumu prasībām.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldībai nav lietderīgi veidot savu pedagoģiski
medicīnisko komisiju ir jānoslēdz deleģēšanas līgums ar Jēkabpils novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ceturto daļu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu,
2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski
medicīniskajām komisijām" 6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska,
Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par pedagoģiski
medicīniskās komisijas funkciju deleģēšanu Jēkabpils novada pašvaldībai.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
3.§ (3.)
Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu darba samaksai
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 10.pielikumu, Dziesmu un
deju svētku likuma 9.panta otrās daļas 9.punktu, saskaņā ar 2015.gada 17.novembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 649 „ Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska,
Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mērķdotāciju sadali Neretas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem,
kuri ir saimnieciskās darbības veicēji (no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31.
decembrim):
1.1. Vidējās paaudzes deju kolektīva “Sēļi” vadītājai – EUR 682,00
1.2. Sieviešu vokālā ansambļa “Kadence” vadītājai – EUR 341,00
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja I.Strade.
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4. § (4.)
Par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Laima Grebska)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Vispārējās izglītības likuma 9. panta otro daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 28.
punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas nolikumu.
2. 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: Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas nolikums.
5.§ (5.)
Par konkursa „Talantiņš”nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Neretas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt radošās pašizpausmes konkursa „Talantiņš” nolikumu.
2. Nolikumu publicēt Neretas novada mājaslapā un laikrakstā „Neretas Novada
Vēstis”.
Pielikumā: Radošās pašizpausmes konkursa "Talantiņš" nolikums - 2 lpp.
6.§ (6.)
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 – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska,
Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.1.1. Z.G.
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1.1.2.

Ē.K.

2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1.
K.V.
2.2.
R.A.
2.3.
G.D.
3. Piešķirt pabalstu ģimenei, kurā bērns slimo ar celiakiju 70.00 EUR apmērā:
3.1.
D.A.
7.§ (7.)
Par zemes gabalu Zalves pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Neretas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus no fiziskām personām par zemes
vienības “Blakus Lapinskim” ar kadastra Nr. 3296 006 0290 un bez nosaukuma ar kadastra
Nr.3296 006 0203 iznomāšanu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 14 punkta a) apakšpunkts, MK 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli par Neretas novada pašvaldībai piederošajiem
nekustamajiem īpašumiem Zalves pagasta Neretas novadā – zemes vienība “Blakus
Lapinskim” ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0290 4,7 ha platībā, kadastrālā vērtība
EUR 2585.00 (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci eiro un 00 centi), un bez
nosaukuma ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0203 6,09 ha platībā, kadastrālā vērtība
EUR 3943.00 (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs eiro un 00 centi).
2. Izveidot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika;
Komisijas locekļi:
Zalves pagasta pārvaldes kasiere – Ināra Dadzīte,
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja - Ilona Strade,
Juriskonsults – Valentīna Dubina
3. Apstiprināt zemes nomas izsoles noteikumus:
3.1. Neretas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Blakus
Lapinskim, Zalves pagastā ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0290 nomas tiesību
izsoles noteikumi – pielikumā uz 5 lapām.
3.2. Neretas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Zalves pagastā
ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0203 nomas tiesību izsoles noteikumi –
pielikumā uz 5 lapām.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dz.Noreika.
8.§
Par nekustamo īpašumu Neretas pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
8.1.§ (8.)
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Par nekustamā īpašuma „Jāķelāni” Neretas pagastā sadalīšanu
Izskatot S.C., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), 04.01.2016. iesniegumu
(2.1.8/2) ar lūgumu atļaut sadalīt no nekustamo īpašumu „Jāķelāni”, Neretas pagasts,
Neretas novads, kas sastāv no trīs zemes vienībām 49.40 ha kopplatībā.
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 – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jāķelāni”, Neretas pagasts, Neretas novads,
49.40 ha kopplatībā, zemes vienību 25.60 ha platībā un zemes vienību 16.4 ha platībā.
2. Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu un adresi “Jaunjāķelāni", Neretas
pagastā, Neretas novadā, LV-5118. Atdalāmajām zemes vienībām saglabāt zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atdalāmajai zemes
vienībai:
1. Servitūta ceļš -0.5 km,
2. Servitūta ceļš -0.2 km,
3. Servitūta ceļš -0.2 km
4. III kat. autoceļa aizsargjosla- (60 m no ass līn.) 0.41 km/46.5m-1.9 ha,
7. Zemes īpašniekam nepiederošas ēkas ar kadastra Nr. 3270 005 0047:
5 III kat. autoceļa aizsargjosla- (60 m no ass līn.) 0.4 km/46.5m – 1.9 ha,
5. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 7.40 ha saglabāt iepriekšējo nosaukumu
“Jāķelāni” un lietošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus paliekošajai zemes
vienībai:
6. Servitūta ceļš -0.03 km.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
8.2.§ (9.)
Par nekustamā īpašuma „Garkajāņi” Neretas pagastā sadalīšanu
Izskatot I.S., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 17.12.2015. iesniegumu (2.1.9/39) ar
lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Garkajāņi”, Neretas pagasts, Neretas novads,
kas sastāv no trīs zemes vienībām 37.6246 ha kopplatībā, zemes vienību ar platību 11.7 ha.
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
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14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Garkajāņi”, Neretas pagasts, Neretas novads,
37.6246 ha kopplatībā, zemes vienību 11.7 ha platībā.
2. Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu Meža Garkajāņi jauna nekustamā
īpašuma izveidošanai. Atdalāmajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus paliekošajai zemes
vienībai:
1. 010201-Dienvidsusejas upes aizsargjosla 10.4ha,
2. 010502-tauvas josla gar upi,
3. 020305-aizsargjosla gar autoceļu P73 1.6 ha
4. 020501-aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nom. sprieg. 20KV 1.4
ha,
5. 020501-aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nom. sprieg. 110KV 2.8
ha,
6. 050203- servitūts- tiesības uz braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr. 32700030008 0.1 ha,
7. 050203- servitūts- tiesības uz braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr. 32700030008 0.3 ha,
8. 050203- servitūts- tiesības uz braucamo ceļu par labu nekustamajiem īpašumiem
ar kadastra Nr. 32700030006, 32700030009 0.3 ha,
4. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 25.8 ha saglabāt iepriekšējo nosaukumu
“Garkajāņi” ar adresi ” Garkajāņi” , Neretas pagasts , Neretas novads, LV- 5118, un
lietošanas mērķi zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
5. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 0.1246 ha saglabāt iepriekšējo nosaukumu
“Garkajāņi” ar adresi Saules iela 6, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118,
un lietošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
9.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
9.1.§ (10.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
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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 2015. gada 17. decembra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot ar 2016. gada 1. martu
dzīvojamo telpu N.G., dzīvojamā mājā „Salas”, dzīvokli Nr. 3 ar kopējo dzīvojamo
platību 28.4 m2, Zalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar
iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot N.G. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas N.G. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.2.§ (11.)
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.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016. gada 14. janvāra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu J.S., dzīvojamā
mājā „Dzirnavas”, dzīvokli Nr. 6 ar kopējo dzīvojamo platību 30,78m2 un
koplietošanas telpām 2,93m2, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav
privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot J.S. 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.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas J.S. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
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Seko informatīvais jautājums – par Neretas novada svētkiem.
Sēdi slēdz plkst.15.50
Nākošā domes sēde 2016.gada 25. februārī Pilskalnes pagasta pārvaldes administrācijas ēkā,
Neretas novada Pilskalnes pagastā, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2016. gada 11. februārī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2016. gada 11. februārī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2016. gada 11. februārī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 01.02.2016.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/,

01.02.2016.
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