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.4
Neretas novada Neretas pagastā

2015. gada 26. februārī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam
2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2015 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2015. gadam” apstiprināšanu.
3. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības
izglītības iestādēs.
4. Par izdevumu segšanu izglītības iestāžu izglītojamiem
5. Par pabalstu piešķiršanu
6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu VPDK “Sēļi” dalībai VI. Alpu folkloras un sieru
festivālā Austrijā.
7. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
8. Par Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” finansēšanu
9. Par kustamā īpašuma- traktora MTZ 920.3 pārdošanu izsolē.
10. Par traktora transporta pakalpojumu izmaksu ar traktora piekabi un asenizācijas mucu
apstiprināšanu Neretas pagasta pārvaldē.
11. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
13. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā:
13.1. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu k/s Antuži;
13.2. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu M.G..
13.3. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu z/s “Pumpuri”.
14. Par zemes lietošanas mērķu maiņu
15. Par smilts atradnes „Gudišķi” derīgo izrakteņu ieguves atļaujas anulēšanu.
16. Par valsts budžeta mērķdotāciju vidējās paaudzes deju kolektīva „Sēļi” vadītājai.
17. Par līdzfinansējumu Neretas evaņģēliski luteriskai draudzei.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –

Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska. Sandra Andersone (7)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Valentīna Dubina – pašvaldības juriskonsults,
Žanna Miezīte - izglītības darba speciālists.
Ieinteresētās personas:
Laikraksta “Staburags” reportieris Imants Kaziļuns
Nepiedalās –
Deputāti - Olga Jalovčuka, Anna Grenciņa – Grencione (pamatdarbs)
1. § (24.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam
(apstiprināts ar 2014. gada 22. decembra domes sēdes lēmumu Nr.6 (protokols
Nr.14)), papildinot amatu sarakstu Mazzalves pagasta pārvaldē ar amata vienību –
sporta pasākumu organizators, kods 3423 03, amata vienību skaits – 0,5.
2. Grozījumus veikt ar 2015. gada 1. martu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības sekretāre Edīte Dābola.

2.§ (25.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2015 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2015. gadam” apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16., 17. pantiem, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/2015 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2015. gadam” .
2. Neretas novada pašvaldības Vispārējai nodaļai triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt
saistošos noteikumus Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 2/2015 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2015.
gadam”.
3. (26.)
Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs
(Ziņo:Ilona Strade)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
2.punktu un 20.2 apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs:
- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā – 73.91 EUR
- Neretas PII Ziediņš- 123.42 EUR
- Mazzalves pamatskolā – 81.78 EUR
- Sproģu pamatskolā – 99.61 EUR
2. Uzdot Vispārējās nodaļas vadītājai nodrošināt lēmuma publiskošanu pašvaldības
mājaslapā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izdevumi 2014.gadā uz vienu audzēkni.
4.§ (27.)
Par izdevumu segšanu izglītības iestāžu izglītojamiem
(Ziņo: Aivars Miezītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Neretas novada izglītojamo iestāžu izglītojamiem, kuri piedalās republikas,
reģionālajās un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajos lasījumos,
konkursos atlīdzina šādus izdevumus:
1.1.
dienas naudu, lai kompensētu izdevumus, kas rodas brauciena laikā EUR 7,00
(pasākums vairākas dienas) EUR 5,00 (pasākums 1 dienu) apmērā (izglītības
iestādes direktora apstiprināts dokuments par izglītojamā dalību);
1.2.
ceļa (transporta) izdevumus, tai skaitā arī pārbraukšanas izdevumus no
olimpiādes norises vietas līdz naktsmītnei (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus
apliecinoši attaisnojuma dokumenti);
1.3.
izdevumus par naktsmītni (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši
attaisnojuma dokumenti).

2. Izdevumus segt no izglītojamām iestādēm paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties uz
izglītības iestādes direktora rīkojumu.
5.§ (28.)
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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra
Andersone), 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. I.D.;
1.1.2. A.U;
1.1.3. V.R.;
1.1.4. J.R.;
1.1.5. J.B.;
1.1.6. Ģ.O.;
1.1.7. E.P.;
1.1.8. J.P.;
1.1.9. O.U.;
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. A.B.;
1.2.2. M.V.;
1.3.
90 gadu dzīves jubilejā 30.00 EUR apmērā:
1.3.1. A.R.G..
2. Piešķirt pabalstu ģimenei, kurā bērns slimo ar celiakiju 70.00 EUR apmērā:
2.1.
M.Ķ.;
2.2.
M.A.–P.
6. § (29.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu VPDK “Sēļi” dalībai
VI.Alpu folkloras un sieru festivālā Austrijā
(Ziņo: Aivars Miezītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Laimonis Klimovičs balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Deleģēt VPDK “Sēļi” pārstāvēt Neretas novadu VI. Alpu folkloras un sieru
festivālā Austrijā no 2014. gada 8. septembra līdz 2015. gada 14. septembrim.

2.Segt no Neretas novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta sadaļas 2015. gada
pamatbudžeta līdzekļiem EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro 00 centi)
transporta izdevumiem, līdzekļus pārskaitot pēc rēķina piestādīšanas.
7.§ (30.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
(Ziņo: Aivars Miezītis)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 10. panta pirmo daļu pašvaldības pēc
savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi.
Valsts pārvaldes likuma 40.panta pirmā 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 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 17.panta trešās daļas 19.punkts nosaka, ka novadu pašvaldības
nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar
speciālām vajadzībām, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt šādas komisijas darbību,
ir jānoslēdz deleģēšanas līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, 45.panta otro
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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 19.punktā noteiktās pedagoģiski medicīniskās komisijas
pakalpojumu saņemšanu.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šā lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
8.§ (31.)
Par Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” finansēšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītājas Ilzes Līdumas 2015.gada
12.februāra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.
g punktu, Muzeja likuma 14.pantu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,

Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

Finansēt Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju „Riekstiņi” no Neretas pagasta pārvaldes naudas
līdzekļiem, tos paredzot muzeja ēku uzturēšanai, komunālajiem maksājumiem;
muzeja krājuma papildināšanai, saglabāšanai, izpētei, izmantošanai un fiziskajai
drošībai; muzeja personāla algošanai, sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko
vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar
muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.
Noteikt Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” bezmaksas apmeklējumus visām
apmeklētāju grupām.
Papildus iegūtos finanšu līdzekļus no citiem avotiem ziedojumu un dāvinājumu veidā
ieskaitīt muzeja ziedojumu kontā un tos izmantot muzeja darbības attīstībai, saskaņā
ar 2012. gada 26. aprīļa nolikumu “Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, pieņemšanu un izlietošanu Neretas novada
pašvaldībā”.
Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas pagasta pārvaldes vadītājs J.Zālītis
9.§ (32.)
Par kustamā īpašuma - traktora MTZ 920.3 pārdošanu izsolē
(Ziņo: Rolands Klibiķis)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma II nodaļu, ņemot vērā, ka Neretas
novada pašvaldībai savu autonomo funkciju pildīšanai nav lietderīgi paturēt īpašumā kustamo
īpašumu - traktoru MTZ 920.3, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo īpašumu traktoru MTZ 920.3,
reģistrācijas Nr. T1603LL, pārdodot to izsolē.
2. Izveidot kustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- izpilddirektors Rolands Klibiķis;
Komisijas locekļi:
Zalves pagasta pārvaldes vadītāja - Dzintra Noreika,
Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja – Zeltīte Odiņa,
Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja - Aina Vadzīte,
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs – Juris Zālītis,
Pašvaldības juriskonsults – Valentīna Dubina.
3. Apstiprināt kustamā īpašuma izsoles noteikumus „Pašvaldības kustamās mantas– traktora
MTZ 920.3 izsoles ar augšupejošu soli noteikumi” - pielikumā uz 4 lpp.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis
10.§ (33.)
Par traktora transporta pakalpojumu izmaksu ar traktora piekabi un asenizācijas mucu
apstiprināšanu Neretas pagasta pārvaldē
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un
c) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija

Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt traktora Belarus 952.3 transporta pakalpojumu izmaksas ar traktora
piekabi 2PTS-4:
1.1.
Stundas izmaksasEUR 8.68 + PVN 21% = 10.50 EUR/h
1.2.
PārbraucienosEUR 0.289 par 1 km + PVN 21% = 0.35 EUR/km
2. Apstiprināt traktora Belarus 952.3 transporta pakalpojumu izmaksas ar asenizācijas
mucu RŽT-5,5:
2.1. par 1 m3 EUR 1.60 + PVN21% = EUR 1.94
2.2. par mucu (5m3) - EUR 8.02 + PVN21% = EUR 9.70
2.3. par ½ mucu (2.5 m3) – EUR 4.01 + PVN21% = EUR 4.85
3. Likumā noteiktajā kārtībā pašvaldības Vispārējās nodaļas atbildīgajam darbiniekam
nodrošināt lēmuma publiskošanu pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā
“Neretas novada vēstis”.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 01.aprīli.
5. 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: 1) Traktora Belarus 952.3 transporta pakalpojumiem ar traktora piekabi
2PTS-4 izmaksu kalkulācija;
2) Traktora Belarus 952.3 transporta pakalpojumiem ar asenizācijas mucu
RŽT-5,5 izmaksu kalkulācija.
11.§ (34.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zetīte 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, izskatot privātpersonas E.V. 03.12.2014. iesniegumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu E.V. un viņas
ģimenes loceklim JB. dzīvojamā mājā Liepu ielā 4, dzīvokli Nr.12 ar kopējo dzīvojamo
platību 53,4 m2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un
to nevar iegūt īpašumā.
Deklarētā dzīvesvieta: (adrese).
2. Uzdot E.V. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
3. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.

4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ (35.)
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
2015. gada 6. janvārī D.V. Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvalde ir
nosūtījusi rakstisku paziņojumu Nr. 2.7.-6/3 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, ja divu
nedēļu laikā Zalves pagasta pārvaldē neiesniegs dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Zalves pagasta pārvaldē D.V. nav iesniedzis dokumentus, kas
apliecinātu viņa tiesisko pamatojumu dzīvot deklarētajā adresē. Pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1) Anulēt D.V. deklarēto dzīvesvietas adresi- (adrese).
2) Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
13.1.§ (36.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu k/s Antuži
Izskatot k/s “Antuži”, iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. a) punktu, LR Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.
735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.1. punktu, atklāti balsojot: PAR
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. No 2015. gada 1.marta iznomāt k/s „Antuži”, juridiskā adrese Sproģi, Zalves pagasts,
Neretas novads, zemes gabalu „Lejasdaugavieši” 1,8 ha platībā un „Zilvēni” 3,1 ha
platībā Zalves pagastā līdz 2024. gada 31. decembrim, nosakot nomas maksu 0,5 %
apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības. Zemes izmantošanas mērķislauksaimniecība.
2. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu ar k/s „Antuži”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.2.§ (37.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu M.G.
Izskatot M.G. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14. a) punktu, LR Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735

„Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.1. punktu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. No 2015. gada 1. marta iznomāt M.G, deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes
gabalu „Zalve” 0,5 ha platībā Zalves pagastā līdz 2024. gada 31. decembrim, nosakot nomas
maksu 0,5 % apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības. Zemes izmantošanas
mērķis- lauksaimniecība.
2. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu ar M.G.
3. Par lēmuma izpildi atbild Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.3.§ (38.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu z/s “Pumpuri”
Izskatot z/s „Pumpuri”, iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. a) punktu, LR Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.
735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.1. punktu, atklāti balsojot: PAR
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. No 2015. gada 1. marta iznomāt z/s „Pumpuri”, juridiskā adrese „Pumpuri”, Zalve,
Zalves pagasts, Neretas novads, zemes gabalu „Zalve” 6,3 ha platībā Zalves pagastā 2025.
gada 31. decembrim, nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no iznomātā zemes gabala
kadastrālās vērtības. Zemes izmantošanas mērķis- lauksaimniecība.
2. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu ar z/s „Pumpuri”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.§ (39.)
Par zemes lietošanas mērķu maiņu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Atbilstoši Zalves pagasta teritorijas plānojumam, nekustamie īpašumi ar kadastra
apzīmējumu Nr. 32960130108, Nr. 32960130171, Nr. 32960130059, Nr. 32960070075, Nr.
32960110038 atrodas lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritorijā.
Pieņemot lēmumu, Neretas novada dome ņem vērā, ka zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu Nr. 32960130108, Nr. 32960130171, Nr. 32960130059, Nr. 32960070075, Nr.
32960110038 Zalves pagastā, Neretas novadā, ir noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un zemes vienību mērķa
maiņa nav pretrunā ar atļauto zemes izmantošanu.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1, 17.4. un 18.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti

balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.

Mainīt zemes lietošanas mērķi no:
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101,
uz „Neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme” kods 0700, zemes vienības kadastra
Nr.32960130108.
1.2.
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101,
uz „Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme” kods 1000, zemes vienības kadastra
Nr.32960130171
1.3.
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101,
uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601, zemes vienības kadastra
Nr.32960130059.
1.4.
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101,
uz „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā”, kods 1101, zemes vienības kadastra Nr.32960070075.
1.5.
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101,
uz „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā”, kods 1101, zemes vienības kadastra Nr.32960110038 un mainīt nosaukumu no
„Ābelītes” uz „Ceļš Ābelītes”
1.1.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§ (40.)
Par smilts atradnes „Gudišķi” derīgo izrakteņu ieguves atļaujas anulēšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatījusi 2015.gada 23.janvāra Latvijas Valsts Meži Nekustamie īpašumi iesniegumu
par smilts atradnes „Gudišķi” derīgo izrakteņu ieguves atļaujas anulēšanu, kas atrodas Neretas
novada Mazzalves pagastā, un klāt pievienotos dokumentus- 2003.gada 12.decembra
Mazzalves pagasta padomes izsniegto Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr.2,
2014.gada 5.decembra Akts par derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivāciju,
pašvaldības dome konstatēja, ka derīgo izrakteņu ieguves vieta ir rekultivēta atbilstoši
prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27. punktu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt Mazzalves pagasta padomes 2003.gada 12.decembra izsniegto „Bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauja” Nr.2.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§ (41.)
Par valsts budžeta mērķdotāciju vidējās paaudzes deju kolektīva „Sēļi” vadītājai
(Ziņo: Arvīds Kviesis)

Pamatojoties likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 10.pielikumu, Dziesmu un
deju svētku likuma 9.panta otrās daļas 9.punktu, saskaņā ar 2012.gada 25.septembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 670 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta
mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām”, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada vidējās paaudzes deju kolektīva „Sēļi” vadītājai
2015.gadā darba samaksu 43,56 EUR ( kopā ar darba devēja soc. iemaksām 53,83
EUR) apmērā mēnesī.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja I.Strade.
17.§ (42.)
Par līdzfinansējumu Neretas evaņģēliski luteriskai draudzei
( Ziņo: Arvīds Kviesis )
Izskatot Neretas evanģēliski luterārās draudzes priekšnieka Arvīda Jermuša 2015.gada
23.februāra iesniegumu tika konstatēts:
2015.gada 21.janvārī tika saņemts atzinums par Neretas luterāņu baznīcas zvanu torņa
jumta apsekošanu, kurā norādīts, ka jāveic jumta remonts. Neretas evanģēliski luteriskā
draudze ir sagatavojusi projekta pieteikumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijai. Projekta finansējumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija piešķir
no valsts budžeta līdzekļiem ar noteikumu, ka tiek ieguldīts pašfinansējums un
līdzfinansējums. Neretas evanģēliski luteriskā draudze savu ieinteresētību projekta īstenošanā
apliecina ar pašfinansējumu EUR 400.00 apmērā un lūdz Neretas novada pašvaldību
nodrošināt līdzfinansējumu EUR 100.00 apmērā.
Ņemot vērā Neretas luterāņu baznīcas sabiedrisko nozīmīgumu un publisko
pieejamību, to, ka objekts ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un saglabājams nākamajām
paaudzēm, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 100.00 (viens simts euro 00centi) apmērā Neretas
evanģēliski luteriskās draudzes projekta (zvanu torņa jumta remonts) īstenošanai.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.
Sēdi slēdz plkst.15.40
Nākošā domes sēde 2015.gada 26. martā Neretas novada Neretas pagastā, Neretā, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2015. gada 12. martā plkst. 10.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2015. gada 12. martā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2015. gada 12. martā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

________________ /Arvīds Kviesis/, __________________

Sēdes protokolētājs

________________/Edīte Dābola/, ____________________

