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NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Neretas novada Neretas pagastā
2014. gada 24. jūlijā

Nr. 8

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada Neretas pagastā, Neretas novada pašvaldības
administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00, sēdi slēdz plkst.15.40
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Olga Jalovčuka, Anna Grenciņa – Grencione, Aija
Lapiņa Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, (7)
Pašvaldības darbinieki:
Valentīna Dubina - Neretas novada pašvaldības juriskonsults, izpilddirektora p.i.,
Inga Jermuša – Neretas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Nepiedalās –
Deputāti - Laima Grebska, (darba dēļ), Sandra Andersone (slimības dēļ)
Pašvaldības darbinieki - Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja, Juris Zālītis –
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs, Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Rolands Klibiķis - izpilddirektors (ikgadējais atvaļinājums).
Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt sēdes darba kārtību.
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
apstiprināt sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas pagasta pārvaldes dalību LEADER pieejas īstenošanas pasākumam 413
„ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” izsludinātajā projektu konkursā (A.Kviesis)
2. Par piedalīšanos atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē (A.Kviesis)
3. Par noteikumu “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”
apstiprināšanu (V.Dubina)
4. Par bērnu drošības projektu „Lai dzīvo bērni!” (V.Trukša)
5. Par pabalstu piešķiršanu (V.Dubina)
6. Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu. (O.Jalovčuka)
7. Par atvaļinājuma piešķiršanu Domes priekšsēdētājam (V.Dubina)

8. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu ( V.Dubina)
9. Par adreses piešķiršanu Neretas novada Neretā (V.Dubina)
10. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Mazzalves pagastā (Z.Odiņa)
11. Par kadastra datu aktualizāciju. (V.Dubina)
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (E.Dābola)
12.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā I.U.
12.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā N.G.
12.3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā L.B.
13. Par Neretas novada bāriņtiesas ievēlēšanu. (I.Jermuša)
14. Par zemes gabala „Vārpāni”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, zemes nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu (V.Dubina)
1. §
Par Neretas pagasta pārvaldes dalību LEADER pieejas īstenošanas pasākumam 413 „
Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” izsludinātajā projektu konkursā
(Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2011.gada 4. oktobra noteikumiem Nr.764 „
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā
"Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā
"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā", ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 10.07.2014. atzinumu
(protokols Nr.7 p.8), Neretas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” – Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Atbalstīt dalību LEADER pieejas īstenošanas pasākuma 413 „ Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” izsludinātajā projektu konkursā un iesniegt projektu „Kar brālīti
šūpolītes” (turpmāk – Projekts)
2. Projekta mērķis – pilnveidot sporta un izglītības aktivitātēm paredzētos rotaļu
laukumus, radot sakārtotu vidi.
3. Projekta īstenošanai kopējās izmaksās EUR 3000.00
4. Projekta realizācijai piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā.
5. Pilnvarot Neretas pagasta pārvaldes vadītāju Juri Zālīti, kā atbildīgo personu projekta
sagatavošanai, iesniegšanai un īstenošanai, kā arī veikt visas darbības, kas saistītas ar
šī projekta realizāciju.
2.§
Par piedalīšanos atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē
(Arvīds Kviesis)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai
skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu
pašvaldība savā administratīvajā teritorijā organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē
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radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts
plānu un reģionālos plānus.
Lai radītu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai
skaitā veicinātu atkritumu dalītu vākšanu un atkritumu atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu
apglabājamo atkritumu daudzumu un veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu, lai
nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes sestās kopienas vides rīcības programmā
izteikto aicinājumu pilnveidot vai pārskatīt tiesību aktus par atkritumiem un izstrādāt
atkritumu rašanās novēršanas un apsaimniekošanaspasākumu plānus, kā arī, lai sasniegtu
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu
direktīvu atcelšanu mērķi - Eiropas Savienības virzību uz sabiedrību, kura resursus izmanto
atkārtoti un cenšas izvairīties no atkritumu rašanās, kā arī izmanto atkritumus kā resursus,
veicinot vai uzlabojot reģenerācijas potenciālu, nepieciešams izstrādāt atkritumu
apsaimniekošanas plānu. Turklāt atkritumu apsaimniekošanas plāns ir nepieciešams, lai
nodrošinātu pašvaldībai stratēģiski svarīgas nozares ilgtspējīgu un kvalitatīvu attīstību
reģionā, izvēloties turpmāko atkritumu apsaimniekošanas modeli.
Lai iesaistītos atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošanā, atkritumu
apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību izglītošanā, savstarpēji sadarbojoties
organizētu reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra lēmumu „Atkritumu
apsaimniekošanas valsts plāna projekts 2013.-2020.gadam”, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 10.07.2014. atzinumu (protokols Nr.7 p.3), Neretas novada dome, atklāti balsojot,
ar 7 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija
Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Piedalīties reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādē ar
Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām.
2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidusdaugavas SPAAO” organizēt reģiona atkritumu
apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu un par plāna izstrādes
procesu informēt Neretas novada pašvaldību.
3. Pilnvarot Neretas novada izpilddirektoru Rolandu Klibiķi piedalīties plāna izstrādes
procesā.
4. Vispārējās nodaļas vadītājai Sandrai Rusiņai lēmuma norakstu piecu dienu laikā nosūtīt
SIA „Vidusdaugavas SPAAO”.
5. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.
3. §
Par noteikumu “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”
apstiprināšanu
(Valentīna Dubina)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 10.07.2014. atzinumu (protokols Nr.7 p.5), Neretas
novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,
„pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas
kārtību”.
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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: Noteikumi “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas
kārtību”.
4. §
Par bērnu drošības projektu „Lai dzīvo bērni!”
(Viktorija Trukša)
Izskatījusi SIA „Ziņas TV” un „SIA Labvakar producentu grupa” lūgumu atbalstīt
ikgadējo bērnu drošības projektu „Lai dzīvo bērni!”, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
10.07.2014. atzinumu (protokols Nr.7 p.9), Neretas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm
„par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna
Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Atbalstīt ikgadējo bērnu drošības projektu „Lai dzīvo bērni!”, piešķirot projekta
realizēšanai no Neretas novada pašvaldības 2014. gada budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem EUR 150,00 + PVN 21%. Līdzekļus pārskaitīt pēc rēķina
piestādīšanas
2. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus
pašvaldības budžetā.
5.§
Par pabalstu piešķiršanu
(Valentīna Dubina)
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, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
10.07.2014. atzinumu (protokols Nr.7 p.4), Neretas novada dome, atklāti balsojot, ar ar 7
balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija
Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. E.L.;
1.1.2. Z.V.;
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25 EUR apmērā:
1.2.1. J.M.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu:
2.1.
I.R. 145,00 EUR apmērā;
2.2.
D.B. 290,00 EUR apmērā;
2.3.
L.D. 145,00 EUR apmērā;
2.4.
L.S. 145,00 EUR apmērā
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6. §
Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu
( Olga Jalovčuka)
Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.
panta ceturto un piekto daļu, Neretas novada pašvaldības Sociālās un veselības aprūpes
komitejas lēmumu (protokols Nr.6 p.1), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
10.07.2014. atzinumu (protokols Nr.7 p.7), Neretas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm
„par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna
Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.
2.

Piešķirt A.D. dzīvojošai (adrese), vienreizēju dzīvokļa pabalstu 130,00 EUR
apmērā.
Piešķirto pabalstu ieskaitīt personas kontā.
7. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu Domes priekšsēdētājam
(Valentīna Dubina)

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta 1.daļu, Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša
2014.gada 18. jūlija iesniegumu, Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2010
„Neretas novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot, ar
6 balsīm „par” – Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna
Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav, Arvīds Kviesis
balsojumā nepiedalās,
nolemj:
1. Piešķirt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KVIESIM
ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas par 2014. gadu, no 2014.gada 28. jūlija
līdz 2014. gada 24.augustam.
2. Domes priekšsēdētāja ikgadējā atvaļinājuma laikā no 2014.gada 28. jūlija līdz
2014.gada 24. augustam veikt domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja
vietniekam Aivaram Miezītim.
8.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu
(Valentīna Dubina)
Izskatījusi N. D. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vīņauku lauks” ar platību 3.8
ha iznomāšanu, 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, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 10.07.2014. atzinumu
(protokols Nr.7 p.2), Neretas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” – Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
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1. Iznomāt N.D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošo
nekustamo īpašumu „Vīņauku lauks” Pilskalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu
3274003 0096 ar platību 3.8 ha , nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no iznomātā
zemes gabala kadastrālās vērtības. Zemes lietošanas mērķis- lauksaimniecībā
izmantojamā zeme.
2. Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai Ainai Vadzītei viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2024.gada
31.decembrim.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. §
Par adreses piešķiršanu Neretas novada Neretā
(Valentīna Dubina)
Izskatījusi I.G. dzīvojoša (adrese)., 05.06.2014. iesniegumu (2.1.8/403) par adreses
piešķiršanu un tam pievienotos dokumentus novada dome konstatēja
Lai piešķirtu adresi I. G. īpašumam ar nosaukumu “Bacāni”, kas atrodas Neretas
ciemata teritorijā, uz kura zemes ģimenes mājas būvniecībai 2007.gada 07.maijā saņemta
būvatļauja Nr. ….. un nodrošinātu tam piekļuves iespējas, kā arī Neretas novada pašvaldības
funkciju veikšanai (“Ķesteru kapsētas”, kadastra apzīmējums 3270 007 0356,
apsaimniekošanai) MK noteikumi Nr. 1269 “ Adresācijas sistēmas noteikumi” paredz ielas
veidošanu.
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19. maija likumu „Par pašvaldībām” 1.panta
27.punktu un 15.panta 2.punktu, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10 punktu, 7. un 8. punktiem, saskaņā ar Neretas
novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par Neretas novada
teritorijas plānojumiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 10.07.2014. atzinumu
(protokols Nr.7 p.6), Neretas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” – Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Izveidot Pētera Lodziņa ielas, kadastra apzīmējums 3270 007 0477, pagarinājumu pa
Novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ”Ķesteru kapsēta”, kadastra apzīmējums 3270
007 0356, - 110 m x 6 m = 0.066 ha un 114 m x 3 m = 0.0342 ha, kopā: 0.1002 ha, vairāk vai
mazāk, kā izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā, piešķirot jaunu kadastra apzīmējumu.
2. Noslēgt līgumu par ceļa servitūta – 114 m x 3 m = 0.0342 ha platībā nodibināšanu ar
īpašuma “Bacāni” īpašnieku Ivaru Graudiņu ( no punkta 523 līdz punktam 536 skat .zemes
robežu plānā).
3. Piešķirt zemes vienībai ar nosaukumu „Bacāni” un kopējo platību 6.29 ha, adresi Pētera
Lodziņa iela 24, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
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10.§
Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Mazzalves pagastā
(Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā Z.B. pilnvarotās personas K.A., 2014.gada 17. jūlija iesniegumā ( reģ. nr.
2.4.-7/16) izteikto lūgumu piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3266
011 0124, kas atrodas Mazzalves pagasta Neretas novadā, jo minētais īpašums piešķirts
īpašumā ar Centrālās zemes komisijas 2014.gada 19.maija atzinumu Nr. 9570 īpašuma
tiesību atjaunošanai uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi un tam nav nosaukuma,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 011 0124 piešķirt nosaukumu „Lazdu pļava”,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
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.
11. §
Par kadastra datu aktualizāciju
(Valentīna Dubina)
Ņemot vērā 2014.gada 15. jūlija VZD vēstuli Nr.2-04.1-Z/655 „Par kadastra datu
aktualizāciju”, kurā izteikts lūgums pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu un
apstiprināšanu zemes vienībām, kas atrodas Neretas novadā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK 2012.gada 10.aprīļa Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”132.3.apakšpunktu Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,
„pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Precizēt un apstiprināt zemes platības Pilskalnes pagastā:
1.1.zemes vienībai „Naftas vads Polocka-Ventspils” ar kadastra apzīmējumu 3274 006
0124 zemes platību no 9.1ha uz 9.1332 ha, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
1.2.zemes vienībai „Ģērķi-Izkalņi-Odiņi” ar kadastra apzīmējumu 3274 004 0123
zemes platību no 1.5 ha uz 1.4609 ha, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas
novadā;
1.3.zemes vienībai „Nākotnes iela” ar kadastra apzīmējumu 3274 005 0224 zemes platību
no 0.16 ha uz 0.1623 ha, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
1.4..zemes vienībai „Pēteri” ar kadastra apzīmējumu 3274 006 0112 zemes platību no 1.02
ha uz 1.0224 ha, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
2. Lēmumu par zemes vienību platību precizēšanu un apstiprināšanu piecu darbdienu laikā
iesniegt Valsts zemes dienestā un lūgt reģistrēt Nekustamā īpašuma Valsts kadastra
reģistra informācijas sistēmā.
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
(Edīte Dābola)
12.1.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā I.U.
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.U. iesniegumu, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I.U. un viņas
ģimenes locekļiem:
A.U.
I.O.
M.U.
J.Jaunsudrabiņa ielā 3, dzīvokli Nr. 28 ar kopējo dzīvojamo platību 48,52 m2, Neretā,
Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot I.U. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam 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.
12.2.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā N.G.
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 N.G. 19.06.2014. iesniegumu,
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu N.G. un viņas
ģimenes locekļiem:
A.G.
„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 N.G. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
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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.
12.3.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā L.B.
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 L.B. iesniegumu, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu L. B. Jāņu ielā
2, dzīvokli Nr. 4 ar kopējo dzīvojamo platību 20,7 m2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas
novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot L.B. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 gadu.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam 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.
13.§
Par Neretas novada bāriņtiesas ievēlēšanu
(Inga Jermuša )
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un
26.punktu, Bāriņtiesu likuma 2. panta pirmo daļu un 9. panta pirmo daļu, Neretas novada
dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Ievēlēt Neretas novada bāriņtiesu piecu locekļu sastāvā:
1.1.
Inga Jermuša;
1.2.
Benita Ziemele;
1.3.
Ligita Iubule;
1.4.
Iveta Muraška;
1.5.
Anita Samoilova.
2. Par Neretas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Ingu JERMUŠU.
3. Par Neretas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Benitu Ziemeli.
4. Par Neretas novada bāriņtiesas locekļiem ievēlēt:
4.1.
Anitu Samoilovu;
4.2.
Ivetu Murašku;
4.3.
Ligitu Iubuli.
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14.§
Par zemes gabala „Vārpāni”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Valentīna Dubina)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 2010.gada 8.junija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 34.,47., 51.punktiem, ņemot vērā, ka Neretas novada
pašvaldība savu autonomo funkciju pildīšanai neizmanto zemes gabalu „Vārpāni”, Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,
„pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.
2.

3.
4.

Apstiprināt izsoles komisijas 2014.gada 22. jūlija protokolu Nr.1.
Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai Ainai Vadzītei septiņu darbdienu laikā pēc izsoles
rezultātu paziņošanas noslēgt zemes nomas līgumu ar zemes nomas tiesību pretendentu
SIA „Dicitur, Factum Est”.
Vispārējai nodaļai divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicēt
informāciju mājaslapā internetā.
Par lēmuma izpildi atbildīgs Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja A.Vadzīte.

Pielikumā: 2014.gada 22. jūlija izsoles protokols Nr.1;
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtībā paredzētie jautājumi ir izskatīti.
Nākošā domes sēde 2014.gada 28. augustā Neretas novada Neretas pagastā Neretas novada
pašvaldības administrācijas telpās plkst.15.00
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2014. gada 14. augustā plkst. 10.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2014. gada 14. augustā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2014. gada 14. augustā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdi slēdz plkst.15.40
Sēdes vadītājs

________________ /Arvīds Kviesis/, __________________

Sēdes protokolētājs

________________/Edīte Dābola/, ____________________
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