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.6
Neretas novada Neretas pagastā

2015. gada 23. aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu
2. Par dalību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā.
3. Par paraksta apliecināšanu likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un
Eiropas pilsoņu iniciatīvu” kārtībā
4. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2015 „ Par grozījumiem Neretas
novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Neretas
novada datu bāzē”” apstiprināšanu
5. Par izmaksu apstiprināšanu tūrisma pakalpojumu sniegšanai Mazzalves pagastā.
6. Par aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Zalves pagasta
pārvaldē
7. Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2014./2015.g.apkures sezonā un
avansa maksājumu vasarā.
8. Par grāmatas „Zalves grāmata” tirdzniecības maksas apstiprināšanu
9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
10. Par nolikuma “Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem”
apstiprināšanu.
11. Par Neretas novada publisko interneta pieejas punktu datortehnikas un interneta
lietošanas noteikumu apstiprināšanu
12. Par pabalstu piešķiršanu
13. Par ikmēneša pabalstu
14. Par parāda dzēšanu no grāmatvedības uzskaites:
14.1.
Par parāda dzēšanu no grāmatvedības uzskaites SIA D;
14.2.
Par parāda dzēšanu no grāmatvedības uzskaites SIA D;
14.3.
Par parāda dzēšanu no grāmatvedības uzskaites SIA S;
14.4.
Par parāda dzēšanu no grāmatvedības uzskaites IU “S”.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
15.1.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
O.A;

15.2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
E.N.
16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
17. Par kustamā īpašuma- autobusa IVECO DAILY atkārtotas izsoles rīkošanu
18. Par kustamā īpašuma - traktora MTZ 920.3 atkārtotas izsoles rīkošanu
19. Par Neretas novada domes 2014.gada 27. marta lēmuma (protokols Nr. 3§ 22p.) „Par
dzīvojamās telpas Eglaines 4, Pilskalnes pagastā , Neretas novadā atsavināšanu”
atcelšanu.
20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
20.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
20.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā
21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.S.
22. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai
23. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
23.1.
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu A.K.
23.2.
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu V.Ļ.
24. Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai.
25. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Neretas novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam
Arvīdam Kviesim
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Sandra Andersone (8)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības darba speciālists.
Nepiedalās –
Deputāti - Anna Grenciņa – Grencione (pamatdarbs)
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu par atļauju Domes
priekšsēdētājam piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā, un ierosina balsot par sēdes darba
kārtības papildināšanu ar šo jautājumu.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:
26. Par atļauju Domes priekšsēdētājam piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā.
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1.§ (64.)
Par Neretas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Sttrade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu,
likuma „Par grāmatvedību” 13.panta trešo daļu, Ministru kabineta Nr. 1115 no 15.10.2013.
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima
Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu, kas iekļauj sevī:
1.1.
Finanšu pārskatu;
1.2.
Vadības ziņojumu.
2. Apstiprināt finanšu pārskatu, kas sastāv no:
2.1.
Neretas novada pašvaldības bilance uz 2014.gada 31.decembri (veidlapa Nr.1)
2.2.
Neretas novada pašvaldības naudas plūsmas pārskats (veidlapa Nr.2-NP)
2.3.
Neretas novada pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats
(veidlapa Nr. 4-1)
2.4.
Neretas novada pašvaldības pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
(veidlapa Nr. 4-3)
3. Apstiprināt finanšu pārskata pielikumus:
3.1.
Neretas novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikuma izvietojums (veidlapa Nr.
1-1)
3.2.
Neretas novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu
pārskats (veidlapa Nr. 5)
3.3.
Neretas novada pašvaldības krājumu izmaiņu pārskats ( veidlapa Nr. 6)
3.4.
Neretas novada pašvaldības līdzdalības biržās kotētu un nekotētu
kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņu pārskats (veidlapa Nr. 7-1 PAR)
3.5.
Neretas novada pašvaldības par nākamo periodu izdevumiem un avansa
maksājumiem (veidlapa Nr. 8-AV)
3.6.
Neretas novada pašvaldības pārskats par debitoriem (prasībām) (veidlapa Nr. 81)
3.7.
Neretas novada pašvaldības pārskats par kreditoriem (saistībām) (veidlapa Nr.82)
3.8.
Neretas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem (veidlapa Nr. 9-1)
3.9.
Neretas novada pašvaldības pārskats par galvojumiem (veidlapa Nr. 9-2)
3.10. Neretas novada pašvaldības pārskats par nākotnes saistībām un maksājumiem
(veidlapa Nr. 9-3)
3.11. Neretas novada pašvaldības pārskats par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2)
3.12. Neretas novada pašvaldības pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem
(veidlapa Nr. 2- DII)
3.13.
Neretas novada pašvaldības informācija par finanšu līzingu (veidlapa
N_F)
3.14.
Neretas novada pašvaldības informācija par nomātajiem aktīviem
(veidlapa N_1)
3.15.
Neretas novada pašvaldības informācija par iznomātajiem aktīviem
(veidlapa N_2)
3.16.
Neretas novada pašvaldības gada pārskata skaidrojumi .
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Pielikumā: Neretas novada pašvaldības 2014. gada pārskats uz 108 lpp.
2.§ (65.)
Par dalību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Izskatot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 16.01.2015. vēstuli Nr. 6-1/58 par
dalību projektā „PROTI un DARI!”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto
daļu, saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta
“PROTI un DARI!” ietvaros, Neretas novada pašvaldībai pieejamo finansējumu un iznākuma
rādītāju kvotu:

Sasniedzamā iznākuma rādītāja
kvota vai projektā iesaistāmo
mērķa grupas jauniešu skaits
(jauniešu skaits)
Kopējais pieejamais finansējums
(euro), tajā skaitā:
mērķa grupas jauniešu profilēšanai
pieejamais finansējums (euro)
mērķa grupas jauniešu individuālo
pasākumu programmu īstenošanai
(euro)

2015.
gadā

2016.
gadā

2017.
gadā

2018.
gadā

Projektā
kopā

3

5

6

4

18

4 692,60

7 821,00

9 385,20

6 256,80

28 155,60

273,24

455,40

546,48

364,32

1 639,44

4 419,36

7 365,60

8 838,72

5 892,48

26 516,16

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā „PROTI un DARI!”.
2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta
īstenošanas procesu.
3. Nodrošināt:
3.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem:
3.1.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī
informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
3.1.2. projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā pašvaldībā;
3.1.3. projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu
profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā) un
nepārtrauktu finansējumu plūsmu projekta īstenošanai;
3.2. par projekta budžeta līdzekļiem:
3.2.1. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi norādītā mērķa grupas jauniešu
skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu divu līdz deviņu
mēnešu garumā atbilstoši izstrādātajām mērķa grupas jauniešu individuālajām
pasākumu programmām;
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4.
5.
6.
7.

3.2.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa
grupas jauniešu mentoru) piesaisti;
3.2.3. projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģiskos partnerus.
Piedalīties projekta īstenošanā sākot ar 2015.gada 1.oktobri.
Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Neretas novada pašvaldības
pagasta pārvalžu budžeta līdzekļiem.
Projekta kontaktpersona Neretas novada pašvaldībā – izglītības darba speciālists Žanna
Miezīte (tālrunis 29339832, e-pasts: zanna.miezite@gmail.com).
Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

3.§ (66.)
Par paraksta apliecināšanu likuma
„Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” kārtībā
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
2015.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, nosakot, ka vēlētājiem par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanu ierosinājumu jānodrošina iespēja
parakstīties un apliecināt paraksta īstumu dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā vai pie
pašvaldības pārvalžu vadītājiem.
Lai nodrošinātu likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu
iniciatīvu” 22.panta otrās un trešās daļas tiesisko regulējumu, kas nosaka, ka:
„(2) Katram vēlētāja parakstam šo 12 mēnešu laikā jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra,
dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā
pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. Apliecināti paraksti vācami uz Centrālās vēlēšanu
komisijas apstiprināta parauga veidlapas.
(3) Maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta
apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā
noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā”
un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu
ierosināšanai” izpildi, pašvaldībai jānosaka amatpersonas un darbinieki, kuri būs tiesīgi
apliecināt paraksta īstumu un pilsoņu pieņemšanas vietu adresi.
Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu
iniciatīvu” 22.panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima
Grebska, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Neretas novada administratīvajā teritorijā vēlētāju parakstu var apliecināt:
1.1.
Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novadā, pie bāriņtiesas
priekšsēdētājas Ingas Jermušas;
1.2.
Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novadā, pie Vispārējās
nodaļas vadītājas Sandras Rusiņas;
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Mazzalves pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas
novadā pie bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Benitas Ziemeles;
2. Noteikt, ka maksa par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu vai satversmes grozījumu iniciatīvu, vai Eiropas pilsoņu iniciatīvu Neretas
novada administratīvajā teritorijā ir EUR 1,00 (viens euro 00 centi).
1.3.

4. § (67.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2015 „ Par grozījumiem Neretas
novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Neretas
novada datu bāzē”” apstiprināšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu, Eiro ieviešanas
kārtības likuma 3. pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt
Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5/2015 „Par
grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos
Nr.7/2010 „” Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un
pieņemšanas kārtību Neretas novada datu bāzē” ” Pielikums Nr.1)
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 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 nākošajā dienā pēc to publicēšanas Neretas novada
pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.5/2015 „Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības
2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „” Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Neretas novada datu bāzē””.
5.§ (68.)
Par izmaksu apstiprināšanu tūrisma pakalpojumu sniegšanai Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Iepazinušies ar iespējām sniegt Mazzalves pagastā tūrisma pakalpojumus, pamatojoties
uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT tūrisma pakalpojumu izcenojumus Mazzalves pagastā tūristu grupām:
1.1. Ekskursija- EUR 2,81 + EUR 0,59( PVN 21%) = EUR 3,40 no personas :
 Gida pakalpojums (ekskursijas vadīšana)EUR 2.80
 Materiāli teatralizētajam uzvedumamEUR 0.50
o vīns, saldumi
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o kancelejas preces- papīrs, līme, flomasteri,ziepju burbuļi
o saimniecības preces- tualetes papīrs, sveces
 Telpu sagatavošana
EUR 0.10
o dekorāciju uzlikšana, novākšana, tīrīšana
o tērpu mazgāšana
1.2. Raganiskais cienasts :
 „Raganiskā dzira” - EUR 0,99 + EUR 0,21 ( PVN 21%) = EUR 1,20 no personas :
o Kafija, cukurs, smalkmaizīte,piensEUR 0,70
o Elektroenerģijas, ūdens, notekūdeņu novadīšanas izmaksasEUR 0,30
o Telpu amortizācijas izmaksasEUR 0,10
o Sadzīves ķīmija, salvetes sveces
EUR 0,10
 „Raganiskais mielasts”-EUR 1,82+ EUR 0,38 (PVN 21%) = EUR 2,20 no personas :
o Pārtikas produktiEUR 1,70
o Elektroenerģijas, ūdens, notekūdeņu novadīšanas izmaksasEUR 0,30
o Telpu amortizācijas izmaksasEUR 0,10
o Sadzīves ķīmija, salvetes, sveces
EUR 0,10
1.3.Pensionāriem un bērniem līdz 15 gadu vecumam maksa par ekskursiju noteikta 75%
apmērā.
1.4. Bērniem līdz 5 gadu vecumam ekskursija par brīvu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§ (69.)
Par aukstā ūdens pakalpojuma izcenojumu
apstiprināšanu Zalves pagasta pārvaldē
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta c apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt aukstā ūdens patēriņa izcenojumu Zalves pagastā, nosakot maksu par 1m3 –
EUR 0.54+ PVN 21%, kopā EUR 0.65. Aprēķinu veikt saskaņā ar atsevišķajos īpašumos
uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem.
2. Personām, kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, noteikt
ūdens patēriņa normu vienai personai - 3m3 mēnesī.
3. Par kanalizāciju noteikt maksu par 1m3 EUR 0.54 + PVN 21%, kopā EUR 0.65
proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1. jūniju.
5. Likumā noteiktajā kārtībā atbildīgajam darbiniekam iepazīstināt pagasta iedzīvotājus ar
pakalpojumu izcenojumiem.
6. 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 novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes pakalpojuma izcenojuma
aprēķins uz 2 lpp.
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7.§ (70.)
Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2014./2015.g. apkures sezonā un
avansa maksājumu vasarā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt apkures faktiskās izmaksas dzīvojamai mājai Nr.6 P.Lodziņa ielā, Nereta,

Neretas pagasts 2014./2015.g.apkures sezonā 1.22 EUR/m2 (plus PVN 12% 0.1464
EUR), kopā 1.37 EUR/m2.
2. Noteikt avansa maksājumu par apkuri iedzīvotājiem 2015.gada maijā, jūnijā, jūlijā,
augustā, septembrī – 0.40 EUR /m2 ( tai skaitā PVN 12%).
8.§ (71.)
Par grāmatas „Zalves grāmata” tirdzniecības maksas apstiprināšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt pārdošanas maksu par grāmatu „Zalves grāmata”:
1.1. mīkstajos vākos EUR 7.00 (septiņi eiro) ar PVN;
1.2. cietajos vākos EUR 14.00 (četrpadsmit eiro) ar PVN.
9. § (72.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Saskaņā ar XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru - Valsts
izglītības satura centra - noteikto maksimālo iepriekšrezervējamo biļešu skaitu un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23.
punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt no Neretas novada pašvaldības 2015. gada budžeta līdzekļiem EUR 230.00
biļešu iegādei uz XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem (10
biļetes x EUR 15.00, 8 biļetes x EUR 10.00)
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10.§ (73.)
Par nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem”
apstiprināšanu
(Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmo daļu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt nolikumu “Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem”.
2. Nolikums „Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem” stājas spēkā
ar 2016.gada 1. janvāri
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu 188.panta
pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Nolikums „Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem” - 2 lpp.
11.§ (74.)
Par Neretas novada publisko interneta pieejas punktu datortehnikas un interneta
lietošanas noteikumu apstiprināšanu
(Ziņo: Solvita Bukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada publisko interneta pieejas punktu datortehnikas un
interneta lietošanas noteikumus.
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1. maiju
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu 188.panta
pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Neretas novada publisko interneta pieejas punktu datortehnikas un interneta
lietošanas noteikumi - 2 lpp.
12.§ (75.)
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, Neretas novada dome , atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima
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Grebska, Olga Jalovčuka, 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. L.A.;
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. J.G.;
1.2.2. J.A.;
1.2.3. A.Ā.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1.
N.B.;
2.2.
L.Z.;
2.3.
J.U.;
2.4.
I.K.;
2.5.
D.D.;
2.6.
L.K.;
2.7.
I.J..;
2.8.
S.P.
13.§ (76.)
Par ikmēneša pabalstu
(Ziņo: Ilona Strade)
Izskatot E.Z. 2015. gada 25. marta iesniegumu (Reģ. Nr. 2.1-9/212), pamatojoties uz
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 4.
punktu, otrās daļas 1. punktu, trešo daļu, un E.Z. iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 01. maiju maksāt E.Z. ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma
pensijas apmēru līdz divām valstī noteiktajām minimālajām mēnešalgām.
2. Uzlikt par pienākumu pabalsta saņēmējam, E.Z., ziņot pašvaldībai par izmaiņām
izmaksājamā pabalsta apmēros vai pabalsta pārtraukšanu.
3. Līdzekļus paredzēt no Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes
pamatbudžeta izdevumiem.
4. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības
budžetā.
14.§
Par parāda dzēšanu no grāmatvedības uzskaites
(Ziņo: Juris Zālītis)
14.1.§ (77.)
Par parāda dzēšanu no grāmatvedības uzskaites SIA Darba apģērbu fabrika

10

Ņemot vērā, ka SIA D., reģ.Nr. xxxxxxxx, juridiskā adrese (adrese), ir likvidēta
23.01.2013., par ko liecina uzziņa LURSOFT datu bāzē, par iznomātām telpām Lodziņa ielā 2-5
ir izveidojies nomas maksas parāds, pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta
noteikumu 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 vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nomas maksas parādu
SIA D. EUR 1538.31 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit astoņi euro 31 cents).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.2.§ (78.)
Par parāda dzēšanu no grāmatvedības uzskaites SIA D.
Ņemot vērā, ka SIA D., reģ.Nr. xxxxxxxxx, juridiskā adrese (adrese), ir likvidēta
16.03.2012., par ko liecina uzziņa LURSOFT datu bāzē, par teritorijas Raiņa ielā 9, Neretā,
apsaimniekošanu ir izveidojies parāds, pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministru
kabineta noteikumu 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 vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz
no uzskaites, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites parādu par teritorijas
apsaimniekošanu SIA D. 12.93 (divpadsmit euro 93 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.3.§ (79.)
Par parāda dzēšanu no grāmatvedības uzskaites SIA S.
Ņemot vērā, ka SIA S., reģ.Nr. xxxxxxx, juridiskā adrese (adrese), ir likvidēta
20.12.2011., par ko liecina uzziņa LURSOFT datu bāzē, par teritorijas Raiņa ielā 15, Neretā,
apsaimniekošanu ir izveidojies parāds, pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministru
kabineta noteikumu 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 vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz
no uzskaites, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites parādu par teritorijas
apsaimniekošanu SIA S. EUR 436.04 (četri simti trīsdesmit seši euro 04 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.4.§ (80.)
Par parāda dzēšanu no grāmatvedības uzskaites IU „S.”
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Ņemot vērā, ka xxxxx xxxx individuālais uzņēmums „S.”, reģ.Nr. xxxxxx, juridiskā
adrese (adrese), ir likvidēts 09.11.2005., par ko liecina uzziņa LURSOFT datu bāzē, un ir
izveidojies īres un komunālo maksājumu parāds, pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra
Ministru kabineta noteikumu 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 vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no uzskaites, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites īres un komunālo
maksājumu parādu xxxxx individuālajam uzņēmumam „S.” EUR 484.43 (četri simti
astoņdesmit četri euro 43 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
(Ziņo: Ilona Strade)
15.1. § (81.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites O.A.
Ņemot vērā Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes
Mirdzas Brūniņas ziņojumu par to, ka O.A., bija reģistrēta Neretas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē, kā nekustamā īpašuma nomnieks par
nekustamo īpašumu ‘’NĪ’ Neretas pagasts, Neretas novads, un ir saņemta informācija par to, ka
augstāk minētā persona ir mirusi xxxxxxxx ( Neretas novada dzimtsarakstu nodaļas izziņa Nr
xxxxxx). Pamatojoties uz 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 vai miris vai ir pagājis
parāda piedziņas iespējamības termiņš izslēdz no uzskaites, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
nodokļa parādu personai:
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O.A.
par zemi EURO 325.77
soda nauda EURO 116.07
Kopā EURO 441.84
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.2. § (82.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites E.N.
Ņemot vērā Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes
Mirdzas Brūniņas ziņojumu par to, ka E.N. bija reģistrēta Neretas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē, kā nekustamā īpašuma nomnieks par
nekustamo īpašumu “NĪ” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, un ir saņemta informācija par to,
ka augstāk minētā persona ir mirusi xxxxxxx ( Neretas novada dzimtsarakstu nodaļas izziņa Nr
xxxxxx). Pamatojoties uz 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 vai miris vai ir pagājis
parāda piedziņas iespējamības termiņš izslēdz no uzskaites, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
nodokļa parādu personai:
E. N.
par ēkām EURO 5.78
soda nauda EURO 4.30
par zemi EURO 8.45
soda nauda EURO 6.40
Kopā EURO 24.93
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§ (83.)
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, ņemot vērā 2015.gada 24.martā
notikušās nekustamās mantas izsoles rezultātus, Neretas novada domes izveidotās nekustamā
īpašuma izsoles komisijas protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga
Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt 2014.gada 24.marta nekustamā īpašuma „Dadzīši”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads, kadastra Nr.3274 004 0131, izsoles rezultātus un atsavināt izsoles objektu pretendentam
par nosolīto cenu EUR 1050,00 (viens tūkstotis piecdesmit euro 00 centi).
2. Uzdot septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt pirkuma līgumu.
3. Par lēmuma izpildi atbildīga Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā , viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§ (84.)
Par kustamā īpašuma- autobusa IVECO DAILY atkārtotas izsoles rīkošanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Neretas novada dome 2015.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu Nr.13 „Par kustamā
īpašuma – autobusa IVECO DAILY atkārtotas izsoles rīkošanu”.
2015.gada 30. martā notika kustamā īpašuma IVECO DAILY izsole bez rezultātiem, jo
nepieteicās neviens pretendents
Ņemot vērā iepriekšminēto, 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- autobusu IVECO DAILY, atklāti balsojot: PAR –
8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs,
Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015. gada 30. marta kustamā īpašuma – autobusa IVECO DAILY izsoles
rezultātus, un noteikt, ka izsole nav notikusi.
2. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo īpašumu autobusu IVECO DAILY,
reģistrācijas Nr. FF2184, rīkojot atkārtotu izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 60
procentiem un, nosakot kustamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR 1016,96 (viens tūkstotis
sešpadsmit euro 96 centi).
3. Izveidot 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– autobusa
IVECO DAILY atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli noteikumi” - pielikumā uz 3 lpp.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dz. Noreika.
18.§ (85.)
Par kustamā īpašuma - traktora MTZ 920.3 atkārtotas izsoles rīkošanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
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Neretas novada dome 2015.gada 26.februārī pieņēma lēmumu Nr.32 „Par kustamā
īpašuma - traktora MTZ 920.3 pārdošanu izsolē”.
2015.gada 9. aprīlī notika kustamā īpašuma traktora MTZ 920.3 izsole bez rezultātiem, jo
nepieteicās neviens pretendents
Ņemot vērā iepriekšminēto, 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs,
Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015. gada 9. aprīļa kustamā īpašuma – traktora MTZ 920.3 izsoles
rezultātus, un noteikt, ka izsole nav notikusi.
2. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo īpašumu traktoru MTZ 920.3,
reģistrācijas Nr. T1603LL, rīkojot atkārtotu izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 10
procentiem un, nosakot kustamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR 8190,00 (astoņi
tūkstoši viens simts deviņdesmit euro 00 centi).
3. Izveidot 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.
4. Apstiprināt kustamā īpašuma izsoles noteikumus „Pašvaldības kustamā īpašuma –
traktora MTZ 920.3 atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli noteikumi” - pielikumā uz 10
lpp.
5. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas pagasta pārvaldes vadītājs J.Zālītis.
19.§ (86.)
Par Neretas novada domes 2014.gada 27. marta lēmuma (protokols Nr. 3§ 22p.) „Par
dzīvojamās telpas Eglaines 4, Pilskalnes pagastā , Neretas novadā atsavināšanu” atcelšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot D. B. 2015.gada 11.marta iesniegumu ar lūgumu atcelt lēmumu “Par
dzīvojamās telpas Eglaines 4, Pilskalnes pagastā , Neretas novadā atsavināšanu”, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Neretas novada domes 2014.gada 27. marta lēmumu (protokols Nr.3., 22.§) „Par
dzīvojamās telpas Eglaines 4, Pilskalnes pagastā , Neretas novadā atsavināšanu”.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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20.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
20.1.§ (87.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
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 I.B. 18.03.2014. iesniegumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I.B, dzīvojamā
mājā „Silmalas 1”, dzīvokli Nr. 4 ar kopējo dzīvojamo platību 45,2 m2 un koplietošanas
telpām ar platību 16 m2, Zalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar
iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot I.B. 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. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.2.§ (88.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
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 A.A. 08.04.2015. iesniegumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu A. A., dzīvojamā
mājā Nākotnes ielā 13, dzīvokli Nr. 1 ar kopējo dzīvojamo platību 19,4 m2, Pilskalnē,
Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot A.A. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Pilskalnes
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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21.§ (89.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.S.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi V.Z. 2015.gada 2.marta iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada
dome konstatēja:
1) V.Z. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu viņai piederošajā nekustamajā īpašumā
„NĪ” deklarētajam J.S., paskaidrojot, ka minētā persona šajā dzīves vietā faktiski nedzīvo
un viņa faktiskā dzīves vieta nav zināma.
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 īpašuma
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska
pamata.
3) Saskaņā ar LR MK 11.02.2003noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc
šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai
personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
4) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2. punktu, ziņas par
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
5) 2015.gada 4.martā Neretas novada pašvaldība nosūtījusi J.S. ierakstītu vēstuli ar
uzaicinājumu ierasties Neretas novada pašvaldībā līdzi ņemot dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adresē „NĪ”, Neretas pagastā, Neretas
novadā.
6) Līdz šim brīdim J.S. nav ieradies pašvaldībā un nav iesniedzis dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu iepriekš minētajā adresē.
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 – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads J.S.
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, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
22.§ (90.)
Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
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Ņemot vērā V.G. un T.S. 2015.gada 27.marta iesniegumā izteikto lūgumu piešķirt
nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3266 013 0115, kas atrodas Mazzalves
pagasta Neretas novadā, jo minētais īpašums piešķirts īpašumā ar Centrālās zemes komisijas
2015.gada 23.marta lēmumu Nr. XXXX īpašuma tiesību atjaunošanai uz zemes reformas
pabeigšanai paredzēto zemi un tam nav nosaukuma, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 013 0115 piešķirt nosaukumu „Kristi”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads, LV-5133, ar kopējo platību 30,39 ha.
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.
23.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
23.1.§ (91.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu A.K.
Izskatījusi 2015.gada 24.marta un 10. aprīļa A.K. iesniegumus par divu zemes gabalu
“Bangas”, ar kadastra Nr. 3266 013 0059, ar platību 2.6 ha un kadastra Nr. 3266 013 0060, ar
platību 2.1 ha un zemes gabala “Pārupes”, ar kadastra Nr. 3266 013 0058, ar platību 1.9 ha
iznomāšanu, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, novada dome konstatēja:
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14 a. punktu, MK 2007.
gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskās personas 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. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt A.K. dekl. adrese (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošos nekustamos
īpašumu:
1.1. “Bangas”, kadastra Nr. 3266 013 0059, ar platību 2.6 ha;
1.2. “Bangas”, kadastra Nr. 3266 013 0060, ar platību 2.1 ha;
1.3. “Pārupes”, kadastra Nr. 3266 013 0058, ar platību 1.9 ha.
2. Nomas maksu noteikt 0.5% apmērā no iznomāto zemes gabalu kadastrālās vērtības. Zemes
lietošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
3. Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
23.2.§ (92.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu V.Ļ.
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Izskatījusi 2015.gada 1.aprīļa V.Ļ. iesniegumu par zemes gabala “Līgas”, ar kadastra Nr.
3266 010 0369, ar platību 6,2 ha iznomāšanu, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā,
novada dome konstatēja:
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14 a. punktu, MK 2007.
gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskās personas 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. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt V.Ļ., dekl. adrese (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo
īpašumu “Līgas”, kadastra Nr. 3266 010 0369, ar platību 6,2 ha.
2. Nomas maksu noteikt 0.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.
Zemes lietošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
3. Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2025.gada
31.decembrim.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
24.§ (93.)
Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai
(Ziņo: Dzintra Noreika, Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekritīgo zemi”, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības par piekrītošām Neretas novada pašvaldībai:
1.1. “Zaķēni” ar kadastra apzīmējumu 32960040049, 0.2 ha platībā;
1.2. „Caunes” ar kadastra apzīmējumiem:
1.2.1. 32960040054, 1 ha platībā;
1.2.2. 32960040067, 2.5 ha platībā,
1.3. „Porieši” ar kadastra apzīmējumu 32960040055, 0.2 ha platībā;
1.4. „Mazlīči-1” ar kadastra apzīmējumiem:
1.4.1. 32960060147, 3.3 ha platībā,
1.4.2. 32960060195, 1.2 ha platībā,
1.4.3. 32960060293, 0.52 ha platībā,
1.5. „Ozoli” ar kadastra apzīmējumiem:
1.5.1. 32960040048, 3.5 ha platībā,
1.5.2. 32960090026, 9.6 ha platībā,
1.6. „Lodziņi” ar kadastra apzīmējumu 32960130081, 7.5 ha platībā;
1.7. „Zālēni” ar kadastra apzīmējumu 32660130118, 1.2 ha platībā.
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2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
25. § (94.)
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Neretas novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam
Arvīdam Kviesim
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša 2015.gada 17.
aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 42.panta 9.daļu, Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma 7.1. punktu, Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Arvīds Kviesis balsojumā
nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KVIESIM
papildatvaļinājumu piecas darba dienas par 2014.gadu, no 2015.gada 29. aprīļa līdz 2015.
gada 7. maijam (ieskaitot).
2. Domes priekšsēdētāja papildatvaļinājuma laikā no 2015.gada 29. aprīļa līdz 2015.gada 7.
maijam (ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekšsēdētāja vietniekam
Aivaram MIEZĪTIM. Samaksu par priekšsēdētāja aizvietošanu noteikt saskaņā ar Neretas
novada pašvaldības 28.11.2013. nolikuma „Neretas novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 3.3. punktu.
26.§ (95.)
Par atļauju Domes priekšsēdētājam piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Neretas novada domē saņemta 27.03.2015. Latvijas Republikas Zemgales plānošanas
reģiona vēstule Nr.15/1-6/42e „Par pieredzes apmaiņas vizīti uz Baku”.
Zemgales plānošanas reģions, atsaucoties uz Azerbaidžānas Republikas Baku pilsētas
Surahani rajona pašvaldības administrācijas uzaicinājumu, lūdz Zemgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes dalībnieku –Neretas novada Domes priekšsēdētāju Arvīdu Kviesi piedalīties
pieredzes apmaiņas vizītē Baku (Azerbaidžāna) no 2015.gada 24. līdz 28.maijam.
Vizītes mērķis ir sadarbības kontaktu apzināšana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai,
kā arī iepazīties ar reģiona uzņēmēju saražotās produkcijas eksporta tirgus paplašināšanas
iespējām un sadarbības iespēju izvērtēšana amatniecības un tūrisma jomā.
Vizītes laikā tiks apmeklēti arī vietējie rūpniecības un lauksaimniecības ražošanas uzņēmumi.
Visi komandējuma izdevumi tiek apmaksāti no Zemgales plānošanas reģiona budžeta
līdzekļiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Zemgales plānošanas reģiona 27.03.2015. vēstuli
Nr.15/1-6/42e, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Arvīds Kviesis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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Atļaut Neretas novada Domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim piedalīties Zemgales
plānošanas reģiona rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Baku (Azerbaidžāna) no 2015.gada
24. līdz 28.maijam, saglabājot darba algu šajā periodā.
Sēdi slēdz plkst.16.20
Nākošā domes sēde 2015.gada 28. maijā Mazzalves pagastā.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2015. gada 14. maijā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2015. gada 14. maijā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2015. gada 14. maijā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 27.04.2015.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 27.04.2015.
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