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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.8
Neretas novada Neretas pagastā

2017. gada 29. jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa (ar 2.jautājumu), Inga Zvilna (ar 2.jautājumu)
(9)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste,
Sandra Rusiņa – Vispārējās nodaļas vadītāja.
Pieaicinātās personas:
Valentīna Dubina – juriskonsults
Arvīds Kviesis, pamatojoties uz deputāta Kaspara Baltača iesniegumu, kurā viņš lūdz
Lauksaimniecības zemes darījumu komisijā un Dzīvokļu jautājumu komisijā iekļaut pa vēl 1
loceklim un partijas “Vienotība” Neretas novada nodaļas vadītājas Zigfrīdas Ozoliņas
iesniegumu, kurā tiek lūgts Administratīvajā komisijā iekļaut vēl 1 locekli, ierosina papildināt
sēdes darba kārtību ar 2 jautājumiem - par grozījumiem Neretas novada pašvaldības
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumā un par grozījumiem Neretas novada domes
Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas nolikumā. Administratīvās komisijas nolikumā
izmaiņas nav nepieciešamas, un, ja deputāti atbalsta šos ierosinājumus, tad ir nepieciešams
veikt izmaiņas sēdes darba kārtības jautājumu secībā.
Deputāti ierosinājumu atbalsta.

Sēdes vadītājs ierosina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina
Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par deputātu maiņu Neretas novada domes 2017.gada sasaukumā
2. Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē
3. Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
4. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības Sociālās un veselības aprūpes komitejas
nolikumā
5. Par grozījumiem Neretas novada Izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumā
6. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumā
7. Par grozījumiem Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas
nolikumā
8. Par izmaiņām Neretas novada domes pastāvīgo komiteju sastāvos
9. Par Neretas novada domes komisiju ievēlēšanu
9.1. Par Neretas novada domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu
9.2. Par Neretas novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas ievēlēšanu
9.3. Par Neretas novada domes Starpinstitucionālās komisijas ievēlēšanu
9.4. Par Neretas novada domes Iepirkumu komisijas ievēlēšanu
9.5. Par Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas
ievēlēšanu
10. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
11. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”apstiprināšanu
12. Par aizņēmuma ņemšanu
13. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
13.1. Par atļauju V.Trukšai savienot amatus
13.2. Par atļauju A.Miezītim savienot amatus
14. Par pabalstu piešķiršanu
15. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam
16. Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā
17. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
18.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
18.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
Informatīvais jautājums:
1) Par mūzikas un mākslas skolu
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1.§ (165.)
Par deputātu maiņu Neretas novada domes 2017.gada sasaukumā
Neretas novada dome izskata 15.06.2017. Neretas novada pašvaldībā saņemto deputāta Jura
Gorbačova iesniegumu un 21.06.2017. Neretas novada pašvaldībā saņemto deputātes Zeltītes
Odiņas iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Neretas novada pašvaldībā 2017.gada 15.jūnijā ir saņemts deputāta Jura Gorbačova
iesniegums (Reģ.Nr. 2.1-9/17/343-S) par deputāta pilnvaru nolikšanu. Saskaņā ar
CVK 06.03.2013. instrukciju “Kārtība, kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā
deputāta vietā”, 2017.gada 19.jūnijā sasaukta Neretas novada Vēlēšanu komisijas
sēde. Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma
43.panta pirmo daļu, pieņemts lēmums uzaicināt deputāta Jura Gorbačova vietā stāties
nākamo kandidātu no partijas „Vienotība” Ingu Zvilnu. Lēmums nosūtīts Neretas
novada domei (pielikumā vēlēšanu komisijas sēdes protokola Nr. PV2017/9 izraksts
uz 1 lpp.).
2) Neretas novada pašvaldībā 2017.gada 21.jūnijā ir saņemts deputātes Zeltītes Odiņas
iesniegums (Reģ.Nr. 2.1-9/17/353-S) par deputāta pilnvaru nolikšanu. Saskaņā ar
CVK 06.03.2013. instrukciju “Kārtība, kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā
deputāta vietā”, 2017.gada 26.jūnijā sasaukta Neretas novada Vēlēšanu komisijas
sēde. Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma
43.panta pirmo daļu, pieņemts lēmums uzaicināt deputātes Zeltītes Odiņas vietā stāties
nākamo kandidātu no saraksta „NOVADA PAGASTU IZAUGSMEI” Aiju Lapiņu.
Lēmums nosūtīts Neretas novada domei (pielikumā vēlēšanu komisijas sēdes
protokola Nr. PV2017/10 izraksts uz 1 lpp).
3) Neretas novada pašvaldība ir saņēmusi Ingas Zvilnas piekrišanu pildīt deputāta
pienākumus Jura Gorbačova vietā un Aijas Lapiņas piekrišanu pildīt deputātes
pienākumus Zeltītes Odiņas vietā, kuru pilnvaras tiks izbeigtas ar domes lēmuma
pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas Domes un novada Domes deputāta statusa likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas ar brīdi,
kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Lēmums par deputāta pilnvaru
izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē,
tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu
pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar
dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai, Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, kas nosaka, ja ievēlētais domes deputāts miris, atteicies
vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no
tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts, atklāti balsojot: PAR
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt Neretas novada domes deputāta Jura Gorbačova, pilnvaras pirms termiņa,
sakarā ar personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu.
2. Apstiprināt deputāta pilnvaras Ingai Zvilnai.
3. Izbeigt Neretas novada domes deputātes Zeltītes Odiņas, pilnvaras pirms termiņa,
sakarā ar personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu.
4. Apstiprināt deputāta pilnvaras Aijai Lapiņai.
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Aija Lapiņa un Inga Zvilna pievienojas darbam domes sēdē.
2. § (166.)
Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Izskatot Zemgales plānošanas reģiona 2017. gada 12. jūnijā saņemto vēstuli par pašvaldības
pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē, pamatojoties uz
Reģionālās attīstības likuma 17. panta (21) daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Arvīds Kviesis balsojumā
nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē kā kandidātu no Neretas novada
pašvaldības nominēt Neretas novada domes priekšsēdētāju Arvīdu Kviesi.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(Ziņo: Arvīds Kviesis )
Pamatojoties uz Sociālās un veselības aprūpes komitejas ierosinājumu, Finanšu un attīstības
komitejas atzinumu, tiek piedāvāts sekojošs lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.panta otrās
daļas 3.punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2017 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 4/2010 „ Neretas novada pašvaldības nolikums” .
2. Grozījumi pašvaldības nolikumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošie noteikumi Nr.6/2107 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos
Nr. 4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” trīs dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā : Saistošie noteikumi Nr. 6/2017 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2017 “Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Neretas novada pašvaldības 2010.gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.4/2010
„Neretas novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:
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1. 3.3.puntu izteikt šādā redakcijā:
“Sociālās un veselības aprūpes komiteju 4 locekļu sastāvā”
Aivars Miezītis un Aija Lapiņa ierosina šo jautājumu skatīt kontekstā ar jautājumu par
ceturtās kandidatūras izvirzīšanu darbam Sociālās un veselības aprūpes komitejā.
Arvīds Kviesis iesaka Ingas Zvilnas kandidatūru.
Kaspars Baltacis izvirza savu kandidatūru.
Notiek debates par izvirzītajiem kandidātiem.
Aivars Miezītis, pamatojoties uz to, ka nevar vienoties par ceturto kandidātu, iesaka atstāt trīs
locekļus, līdz ar to grozījumi nebūs nepieciešami.
Notiek debates par produktivitāti komitejas darbā.
Arvīds Kviesis ierosina balsot par ierosinājumu – Sociālās un veselības aprūpes komiteju 3
locekļu sastāvā.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina
Riekstiņa, Agnese Rutka, Inga Zvilna, ), PRET – 2 deputāti (Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne), ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Neveikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 4/2010 „ Neretas novada pašvaldības
nolikums”.
4. §
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības Sociālās un veselības aprūpes komitejas
nolikumā
Pamatojoties uz iepriekšējā jautājumā pieņemto negatīvo lēmumu, nav nepieciešamība lemt
par izmaiņām Sociālās un veselības aprūpes komitejas nolikumā.
5. § (167.)
Par grozījumiem Neretas novada Izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumā
(Ziņo: Viktorija Trukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 22.08.2013. Neretas novada Izglītības un kultūras jautājumu
komitejas nolikumā:
1.1.
papildināt nolikumu ar 3.2.6. punktu šādā redakcijā:
“3.2.6. nevalstiskajām organizācijām izglītības un kultūras jautājumos”
1.2.
7.punktu izteikt šādā redakcijā:
“7. Komitejas sēdi sasauc tās priekšsēdētājs, nosakot sēdes laiku, vietu un darba
kārtības projektu.”
1.3.
11.punktu izteikt šādā redakcijā:
“11. Par komitejas sēdes laiku, vietu un darba kārtību Vispārējā nodaļa informē
komitejas locekļus un pieaicinātās personas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms
kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas sēdes.”
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2. Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 29. jūnijā.
6. § (168.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumā
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 26.09.2013. Neretas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas nolikumā, 2.punktā vārdu “piecu” aizstāt ar vārdu “sešu”.
2. Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 29. jūnijā.
7. § (169.)
Par grozījumiem Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas
nolikumā
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 28.01.2015. Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu
komisijas nolikumā, 3.1.punktā vārdu “piecu” aizstāt ar vārdu “sešu”.
2. Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 29. jūnijā.
8. § (170.)
Par izmaiņām Neretas novada domes pastāvīgo komiteju sastāvos
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu,
2017.gada 21.jūnija Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, J.Gorbačova 2017.gada
15.jūnija un Z.Odiņas 2017.gada 21.jūnija iesniegumiem, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Aija Lapiņa un Inga Zvilna
balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas Neretas novada domes Finanšu un attīstības komitejas sastāvā:
1.1. izslēgt no komitejas sastāva deputāti Zeltīti Odiņu;
1.2. ievēlēt komitejas sastāvā deputāti Aiju Lapiņu.
2. Izdarīt izmaiņas Neretas novada domes Sociālās un veselības aprūpes komitejas sastāvā:
2.1. izslēgt no komitejas sastāva deputāti Zeltīti Odiņu;
2.2. ievēlēt komitejas sastāvā deputāti Aiju Lapiņu.
3. Izdarīt šādas izmaiņas Neretas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sastāvā:
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3.1. izslēgt no komitejas sastāva deputātu Juri Gorbačovu;
3.2. ievēlēt komitejas sastāvā deputāti Ingu Zvilnu.
9. §
Par Neretas novada domes komisiju ievēlēšanu
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
9.1. § (171.)
Par Neretas novada domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61. pantu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina
Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Evita Vīnakalne un Aija Lapiņa balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Neretas novada domes Administratīvo komisiju 6 locekļu sastāvā:
1.1. Andis Duļķis;
1.2. Danute Avena;
1.3. Rūdis Lapiņš;
1.4. Dzintra Noreika;
1.5. Guntra Vīnakalne;
1.6. Zigfrīda Ozoliņa.
9.2. § (172.)
Par Neretas novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61. pantu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Ina Riekstiņa, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Viktorija Trukša balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Neretas novada domes Dzīvokļu jautājumu komisiju 6 locekļu sastāvā:
1.1. Rihards Trukša;
1.2. Aina Vadzīte;
1.3. Zeltīte Odiņa;
1.4. Dzintra Noreika;
1.5. Edīte Dābola;
1.6. Evija Rutka.
9.3. § (173.)
Par Neretas novada domes Starpinstitucionālās komisijas ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61. pantu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina
Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Neretas novada domes Starpinstitucionālo komisiju 7 locekļu sastāvā:
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1.1. Inga Jermuša;
1.2. Iveta Arāja;
1.3. Laima Grebska;
1.4. Inita Jakovčika;
1.5. Vita Zeltiņa;
1.6. Līga Vaļule;
1.7. Ainis Liepiņš.
9.4. § (174.)
Par Neretas novada domes Iepirkumu komisijas ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61. pantu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina
Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Neretas novada domes Iepirkumu komisiju 6 locekļu sastāvā:
1.1. Aina Vadzīte;
1.2. Dzintra Noreika;
1.3. Juris Zālītis;
1.4. Zeltīte Odiņa;
1.5. Ilona Strade;
1.6. Ineta Ziedāne.
9.5. § (175.)
Par Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61. pantu,
likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu komisiju 6 locekļu
sastāvā:
1.1.
Aigars Savčenko;
1.2.
Juris Andersons;
1.3.
Danute Avena;
1.4.
Anita Vectirāne;
1.5.
Gunita Gorbačova;
1.6.
Jānis Butāns.
10. § (176.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa,
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Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
2. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
(apstiprināts ar 2016. gada 24. novembra domes sēdes lēmumu Nr.184 (protokols
Nr.12, 1.p.):
1.1. Izslēgt no amatu saraksta struktūrvienību “Neretas krīzes centrs” ar tajā esošajām
amata vienībām;
1.2. Neretas SAC amatu sarakstā:
1.2.1. amatam “ aprūpētājs” noteikt 8 amata vienības
1.2.2. papildināt ar amatu “psihologs”, nosakot 0,2 amata vienības;
1.2.3. papildināt ar amatu “sociālais darbinieks”, nosakot 1 amata vienību
1.3. iestādē “Sociālais dienests” amatam “sociālais darbinieks” noteikt 3 amata
vienības.
2.
Grozījumus veikt ar 2017. gada 1. jūliju.
3.
Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.
11. § (177.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/2017 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” (Pielikums)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”
12. § (178.)
Par aizņēmuma ņemšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 23. punktu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 1.,2.,3., 4. daļu, 221 1. daļu,,
26.pantu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
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Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga
Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 25000.00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00
centi) dienas centra “Vālodzīte” fasādes siltināšanai un atjaunošanai.
2. Aizņēmuma ņemšanas nosacījumi:
2.1.
aizņēmuma devējs Valsts kase;
2.2.
aizņēmuma atdošanas termiņš 3 gadi, pamatsummas atliktais maksājums 6
mēneši;
2.3.
% likme atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei;
2.4.
valūta – EUR.
3. Par aizņēmuma atmaksas garantu noteikt Neretas novada pašvaldības pamatbudžetu.
13. §
Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Arvīds Kviesis, iepazīstinot ar izskatāmajiem jautājumiem par atļauju savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 81.pantu, kurā ir teikts, ka amatu savienošana ir pieļaujama,
saņemot amatpersonas rakstveida atļauju, ierosina izvērtēt, vai domei ir nepieciešams lemt
šādus jautājumus.
Valentīna Dubina arī ierosina izvērtēt, cik lietderīgi ir domei lemt šādus jautājumus, jo arī
Administratīvā procesa likums nosaka, ka atbildīgs ir domes priekšsēdētājs, un ierosina
izslēgt jautājumu no domes sēdes darba kārtības.
Deputāti ierosinājumu atbalsta, jautājums tiek izslēgts no domes sēdes darba kārtības.
14. § (179.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
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, PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga
Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
95 gadu dzīves jubilejā 35.00 EUR apmērā:
1.1.1. Z.P.I.,
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. M.Ķ.
1.3.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.3.1. M.K.
1.3.2. R.T.
1.3.3. S.Š.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
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2.1. A.K.
2.2. D.R.
2.3. E.Ū.
3. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 290.00 EUR apmērā:
3.1. L.K.
15. § (180.)
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša 2017.gada 26.
jūnija iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, 42.panta 9.daļu, Neretas novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 6.2., 7.1. punktu, Neretas novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums” 15.
punktu, PAR – 7 deputāti (Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Arvīds Kviesis
un Aivars Miezītis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KVIESIM
ikgadējo atvaļinājumu 1 (vienu) kalendāro nedēļu un papildatvaļinājumu 10 (desmit)
darba dienas par 2016.gadu, no 2017.gada 26. jūlija līdz 2017. gada 15. augustam
(ieskaitot).
2. Piešķirt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KVIESIM
ikgadējo atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu par 2017. gadu, no 2017.gada 16.
augusta līdz 2017. gada 22.augustam.
3. Finanšu un attīstības nodaļai izmaksāt vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas
ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā un papildatvaļinājumā, un atvaļinājuma pabalstu
20% apmērā no mēnešalgas.
4. Domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no 2017.gada 26. jūlija līdz 2017.gada 22.
augustam (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.
16. § (181.)
Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot Z/S “Ģēģeri”, juridiskā adrese (adrese), 16.05.2017. iesniegumu (2.1.9/17/286-S) par
izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā, pamatojoties uz
2009. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1050 “Pašvaldības ceļu un ielu
reģistrācijas un uzskaites kārtība” III panta 11. punktu, PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (Kaspars Baltacis), Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1.

Iekļaut Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā ceļu ar Nr C36
“Rosmes- Bungātāji”, kā B grupas ceļu, kas nodrošina transportlīdzekļu
piebraukšanu ne mazāk kā trīs viensētām.
2. Ceļa Nr. C36 ”Rosmes – Bungātāji” raksturojošie parametri:
 Adrese (izvietojums km) – servitūta ceļa posms 178 m x 10m=0.178 ha uz
Neretas novada pašvaldības zemes, ar kadastra Nr. 3270 005 0150,
- ½ no ceļa posma 72 m x 5 m = 0.036 ha uz Neretas novada pašvaldības
zemes, ar kadastra Nr. 3270 005 0150,
- ½ no servitūta ceļa posma 72 m x 5.m = 0.036 ha uz nekustamā
īpašuma “Bungātāju ferma” zemes, ar kadastra Nr. 3270 005 0088,
- ceļa kopgarums no 0.0 km līdz 0.25 km = 0.25 km.
 Ceļa seguma veids – grants.
 Braucamās klātnes platums 6.0 m.
3. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot divos eksemplāros un iesniegt valsts
akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu
izmaiņu veikšanai Neretas novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
17. § (182.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)

Izskatot A.Ņ. 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, PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt A.Ņ., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), Neretas novada pašvaldībai
piekrītošo nekustamo īpašumu “Sproģu ūdenstornis”, kadastra Nr. 3296 013 0107, ar
platību 0,83 ha.
2. Nomas maksu noteikt 0.5% apmērā no iznomāto zemes gabalu kadastrālās vērtības.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” – kods 0101.
3. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai Dzintrai Noreikai viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2027.gada
31.decembrim.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
18.1.§ (183.)
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., 14., 19., 20.
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pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017. gada 25.maija lēmumu, PAR –
9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu M. G.,
dzīvojamā mājā “Pēteri”, dzīvokli Nr.5 ar kopējo dzīvojamo platību 45,4 m2, Zalves
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot M. G. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
3. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas M.G. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.2.§ (184.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5., 14., 19., 20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017. gada 12.jūnija lēmumu, PAR –
9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I. P.,
dzīvojamā mājā “Dzirnavas”, dzīvokli Nr.6 ar kopējo dzīvojamo platību 33,71 m2,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot I.P. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Mazzalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas I.P. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Seko informatīvais jautājums.
1) Par mūzikas un mākslas skolu
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Viktorija Trukša iepazīstina ar situāciju, kas būs no 1.septembra – ar 1.septembri Viesītes
mūzikas un mākslas skolas finansējums no valsts būs ļoti niecīgs. Tā kā skolā mācās
audzēkņi no Viesītes un Salas novadiem, attiecīgās pašvaldības ir piekritušas finansēt no
saviem budžetiem. Tā kā pavasarī tika ievirzītas sarunas par Viesītes mūzikas un mākslas
skolas filiāles nodarbību grupu Neretā, tad arī mums būtu jārisina šis finanšu jautājums.
Notiek debates.
Pēc debatēm nonāk pie lēmuma, ka šis jautājums ar visiem izvērtējumiem tiks virzīts
skatīšanai Izglītības un kultūras jautājumu komitejā, un attiecīgi pēc tam Finanšu un attīstības
komitejā.
Sēdi slēdz plkst.16.10
Nākošā domes sēde 2017.gada 27.jūlijā Neretā, Neretas pagastā, Neretas novada pašvaldības
administrācijas telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2017. gada 13.jūlijā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2017. gada 13.jūlijā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2017. gada 13.jūlijā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 03.07.2017.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 03.07.2017
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