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.15
Neretas novada Neretas pagastā

2018. gada 22. novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2018 „Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Neretas novadā”
2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2018 „ Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Neretas novadā” apstiprināšanu
3. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”apstiprināšanu
4. Par projekta “Multifunkcionālā centra izveide” iesniegšanu
5. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
6. Par Neretas novada pašvaldības amatu sarakstu 2019. gadam
7. Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Neretas sociālās aprūpes centrā
8. Par līdzekļu piešķiršanu Neretas SAC
9. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles sporta
skola)
10. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
11. Par pabalstu piešķiršanu
12. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa „Gundegas 4 ”, Sproģi, Zalves
pagasts, Neretas novads, uzturēšanai
13. Par nekustamā īpašuma “Līņi” Pilskalnes pagastā, zemes lietošanas mērķa maiņu
14. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
15. Par zemes vienību nosaukuma maiņu Zalves pagastā
16. Par nekustamā īpašuma- zemes gabalu „Ozoli”, Zalves pagasts, Neretas novads,
atsavināšanu
17. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
19. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada domi
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola

Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Kaspars Baltacis, Agnese Rutka (9)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Gita Vegnere – pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Solvita Bukša – projektu vadības un attīstības plānošanas speciāliste,
Iveta Arāja – Sociālā dienesta vadītāja,
Ina Riekstiņa – Neretas sociālās aprūpes centra vadītāja.
1.§ (194.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2018 „ Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Neretas novadā”
apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 2018.gada 8.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/2018 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Neretas
novadā” (Pielikums)
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .
3. Saistošos noteikumus pēc VARAM pozitīva atzinuma publicēt Neretas novada
pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.72018 „Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Neretas novadā”
2.§ (195.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2018 „ Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3.punktu un 39.panta pirmo daļu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars
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Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/2018 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā” (Pielikums)
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .
3. Saistošos noteikumus pēc VARAM pozitīva atzinuma publicēt Neretas novada
pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2018 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Neretas novadā”
3.§ (196.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
2018.gada 8.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/2018 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.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.9/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
4.§
Par projekta “Multifunkcionālā centra izveide” iesniegšanu
(Ziņo: Solvita Bukša)
Solvita Bukša iepazīstina ar izstrādāto lēmumprojektu, kurš tika skatīts Finanšu un
attīstības komitejas sēdē, klāt pievienoti prasītie aprēķini projekta uzturēšanai:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai" īstenošanas noteikumu 22. un 25.1 punktu, kā arī ņemot vērā 25.2.apakšpunktā
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noteikto, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.novembra atzinumu, atklāti
balsojot:
PAR – ____________________________,
PRET - ____________________________,
ATTURAS – _______________________, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iesniegt projektu “Multifunkcionālā centra izveide”
2. Projekta mērķis - attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā.
3. Projekta īstenošanas adrese – P/Lodziņa iela 12, Nereta
4. Projektā kopējais attiecināmais finansējums 104416,00 euro, tai skaitā ERAF
finansējums 88753,60 euro un pašvaldības 15662,40 euro
5. Multifunkcionālā centra darbības laiks ne mazāk kā 5 gadi.
6. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
7. Atbildīgais par projekta sagatavošanu, realizāciju, īstenošanu – Sociālā dienesta
vadītāja I.Arāja
[..]
Lēmumprojekta izskatīšanas gaitā tiek diskutēts par projekta realizācijas trim vietām –
P.Lodziņa ielā 12, Neretas SAC teritorijā, Sproģu pamatskolā. Diskusiju laikā nevienojas par
konkrēto vietu, tāpēc sēdes vadītājs - Arvīds Kviesis ierosina lēmumu nepieņemt un pēc
nedēļas rīkot ārkārtas sēdi, lai izlemtu šo jautājumu. Deputāti ierosinājumam piekrīt.
Ārkārtas sēde tiks sasaukta 2018.gada 3.decembrī plkst.11.00.
5. § (197.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu,41. panta
pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka),
PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (Kaspars Baltacis), Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt 23.11.2017. Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā šādus grozījumus:
1.1. Papildināt 3.2.punktu aiz komata:
“kuri neieņem algotu darbu pašvaldībā”.
1.2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Deputāts saņem mēnešalgu saskaņā ar Atlīdzības likuma nosacījumiem par nostrādāto
stundu skaitu mēnesī, piedaloties domes un tās izveidoto komiteju un komisiju sēdēs, kā arī
par citu deputātu pienākumu pildīšanu (iedzīvotāju pieņemšana, sūdzību un iesniegumu
izskatīšana, domes priekšsēdētāju norādījumu un uzdevumu izpilde).”
1.3. Papildināt II. nodaļu ar 101 .punktu:
“10.1 Deputāts, kas neieņem algotu amatu pašvaldībā mēnešalgu nosaka proporcionāli
nostrādātajam laikam, kas nedrīkst pārsniegt mēneša vidējās darba samaksas apmēru valstī
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noapaļojot tos pilnos eiro, un kam piemērots ar domes lēmumu noteikts koeficients, atbilstoši
Atlīdzības likuma 5.panta pirmajai daļai”.
1.4. Papildināt II. nodaļu ar 10.2 punktu:
“10.2 Deputāts, kas ieņem algotu amatu pašvaldībā, tās iestādē vai struktūrvienībā (turpmāk –
pašvaldība), un vienlaikus pilda citus amata (darba) pienākumus, kas uzskatāmi par papildu
darbu pašvaldībā, saņem pēc izvēles vienu no mēnešalgām un piemaksu pie mēnešalgas
atbilstoši Atlīdzības likuma 14.panta nosacījumiem. Deputāts nesaņem piemaksu par nakts
darbu un par virsstundu darbu, vai darbu svētku dienās”.
1.5. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
”11. Ar domes lēmumu izveidoto komisiju un darba grupu locekļu mēnešalgu nosaka
proporcionāli nostrādātājam laikam, ņemot vērā Domes noteikto vienas darba stundas
apmaksas likmi, un nostrādāto stundu skaitu mēnesī”.
1.6. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.1. Domes izveidotās komisijas (turpmāk – komisijas) un darba grupas loceklim, kas
neieņem algotu amatu pašvaldībā, mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātājam laikam,
ņemot vērā Domes noteikto vienas darba stundas apmaksas likmi un nostrādāto stundu skaitu
mēnesī”.
1.7. Izteikt 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
”11.3. Komisijas un darba grupas priekšsēdētājam un sekretāram, kas neieņem algotu amatu
pašvaldībā mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātājam laikam, ņemot vērā Domes
noteikto vienas darba stundas apmaksas likmi, un nostrādāto stundu skaitu mēnesī”.
1.8. Izteikt 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.8. Komisijas protokolists, kas neieņem algotu amatu pašvaldībā un kurš nav komisijas
loceklis, saņem darba samaksu atbilstoši 11.1.apakašpunkta nosacījumiem”.
1.9. Papildināt ar 11.5. apakšpunktu:
“11.5. Komisiju (darba grupu) loceklim, sekretāram un priekšsēdētājam, kas ieņem algotu
amatu pašvaldībā, par darbu komisijas sēdēs un papildus veikumu komisijas darba
nodrošināšanai ārpus komisijas sēdēm tiek uzskatīts par papildu darbu un kopējā apmaksa par
papildu darbu saskaņā ar Atlīdzības likuma 14.pantu.
1.10. Svītrot 12.punktu.
1.11. Svītrot 16.punktu.
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2019. gada 01.janvāri.

6.§ (198.)
Par Neretas novada pašvaldības amatu sarakstu 2019. gadam
(Ziņo: Dzintra Noreika, Rolands Klibiķis, Zeltīte Odiņa, Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. No 2019.gada 1.janvāra Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2019. gadam:
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Zalves pagasta pārvaldes sadaļā “Komunālā nodaļa”:
1.1.1. svītrot amatu “Veļas mazgātājs”;
1.1.2. amatam “Labiekārtošanas strādnieks” 6 mēnešus noteikt 2 amata vienības, 6
mēnešus 1 amata vienību
1.2. Neretas pagasta pārvaldes sadaļā “Izglītības, kultūras un sporta nodaļa”:
1.2.1. amatam “Muzeja speciālists” noteikt 1 amata vienību;
1.2.2. amatam “Tehniskais darbinieks (muzejā) noteikt 0,5 amata vienības.
1.3. Mazzalves pagasta pārvaldes sadaļā “Komunālā nodaļa”:
1.3.1. amatam “Elektriķis” noteikt 0,5 amata vienības
1.3.2. amatam “Labiekārtošanas strādnieks” noteikt 5 mēnešu periodu;
1.3.3. amatam “Apkopēja (Liepu iela 3)” noteikt 1 amata vienību;
1.3.4. svītrot amatu “Veļas mazgātājs”
1.4. Pilskalnes pagasta pārvaldes sadaļā “Komunālā nodaļa”:
1.4.1. amatam “Labiekārtošanas strādnieks” 7 mēnešus noteikt 1 amata vienību, 5
mēnešus 0,5 amata vienības
1.4.2. amatam “Elektriķis” noteikt 0,3 amata vienības
1.4.3. amatam “Veļas mazgātājs” noteikt 0,2 amata vienības
2.
Atbildīgie par lēmuma izpildi – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dz.Noreika,
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs J.Zālītis, Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja
Z.Odiņa, Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja A.Vadzīte.
1.1.

7. § (199.)
Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Neretas sociālās aprūpes centrā
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga
Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas sociālās aprūpes centra vienas gultas vietas izmaksas dienā 16.38
EUR saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri
3. Sociālās aprūpes centra vadītājai normatīvos aktos noteiktajā kārtībā brīdināt par
apmaksas izmaiņām un veikt grozījumus līgumos.
8.§ (200.)
Par līdzekļu piešķiršanu Neretas SAC
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatījusi Neretas SAC vadītājas Inas Riekstiņas 06.11.2018. iesniegumu un tam pievienotos
pielikumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.novembra atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga
Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Piešķirt Neretas SAC finanšu līdzekļus EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro 00
centi) apmērā ceļa izdevumu segšanai Nevalstiskās palīdzības organizācijas AIMA
Francijā sagādātās kravas attransportēšanai.
2. Līdzekļus paredzēt no Neretas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Neretas SAC vadītāja Ina Riekstiņa.
9.§ (201.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles sporta
skola)
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” ceturto daļu, no katras autonomās funkcijas izrietošu
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes
iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes iestādes
uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kurai attiecīgā
atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var lemt
par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi
atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai
vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
Aizkraukles novada pašvaldības izveidotā Aizkraukles sporta skola nodrošina
akreditēto sporta programmu pilnvērtīgu darbību un darba kontroli, sporta veida mācību
programmas izpildi, dot iespēju un nodrošina audzēkņu piedalīšanos Valsts čempionātos savā
sporta veidā, organizē sporta skolas un skolu sacensības dažādos sporta veidos, sniedz
metodisko palīdzību treneriem un skolu sporta skolotājiem.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt sporta skolas
pakalpojumu pieejamību Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas izglītojamiem un, lai
veicinātu un attīstītu sporta veidu pieejamību vispārizglītojošo iestāžu izglītojamiem,
nodrošinātu iespēju piedalīties sporta sacensībās un saņemt pakalpojumu, ir jānoslēdz
deleģēšanas līgums ar Aizkraukles novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ceturto daļu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu, Izglītības
likuma 18.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par likuma „Par
pašvaldībām” pirmās daļas 4.punktā noteiktās autonomās funkcijas deleģēšanu
Aizkraukles novada pašvaldības pilnvarotai personai - Aizkraukles sporta skolai.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
10.§ (202.)
Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes likums. Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona
var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes
kompetencē.
Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu novadu domes un republikas pilsētas
dome, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, izvirza
vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam,
nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus. Reģiona
galvenās bibliotēkas statuss ir piešķirts Jēkabpils galvenajai bibliotēkai, kas nodrošina likumā
noteikto funkciju veikšanu arī Neretas novada Centrālajai bibliotēkai. Tā nodrošina tā
nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu
pieejamību ikvienam lietotājam, veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma
kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai no šīm bibliotēkām, nodrošina attiecīgās
administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju, sniedz
konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām
un popularizē to darbu utt.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma
12.panta otro daļu, 17. pantu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Noslēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu.
Līgumu noslēgt uz vienu gadu – no 2019.gada 01.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
Uzdot Domes priekšsēdētājam A.Kviesim parakstīt pašvaldības vārdā lēmuma pirmajā
punktā minēto līgumu saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: Līgums par reģiona bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu.
11.§ (203.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Neretas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Par pašvaldības pabalstiem Neretas
novadā” trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
8.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 40.00 EUR apmērā 1 personai
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 50.00 EUR apmērā 2 personām
1.3.
90 gadu dzīves jubilejā 60.00 EUR apmērā 2 personām
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar:
2.1. bērna piedzimšanu 170.00 EUR apmērā 3 personām
2.2. bērna piedzimšanu 340.00 EUR apmērā 1 personai
3. Piešķirt pabalstu par aizgādni ieceltām 14 personām kopsummā 945.00 EUR
4. Piešķirt pabalstu Ziemassvētkos (mantiskā veidā – Ziemassvētku paciņa):
4.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Neretas novada
administratīvajā teritorijā, kā arī pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē
Neretas novada dienas centru “Vālodzīte” un PII “Ziediņš” 5.00 EUR apmērā
katram, kopsummā 935 EUR (t.i. 187 bērni);
4.2. pamatskolas vecuma bērniem, kuri mācās Neretas novada izglītības iestādēs 5.00
EUR apmērā katram, kopsummā 980 EUR (t.i., 196 bērni);
4.3. pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē
(aizbildnībā, pie audžuvecākiem, bērnu aprūpes centros, bērnu namos) 5.00 EUR
apmērā katram, kopsummā 65 EUR (t.i., 13 bērni);
4.4. ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu klientiem, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms
ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā bija Neretas novada
administratīvajā teritorijā 3.00 EUR apmērā katram, kopsummā 102 EUR (t.i., 34
klienti);
4.5. vientuļiem pensionāriem 3.00 EUR apmērā katram, kopsummā 168 EUR (t.i., 56
pensionāri);
4.6. pirmās grupas invalīdiem, kuri neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās 3.00
EUR apmērā katram, kopsummā 126 EUR (t.i., .42 invalīdi)
12.§ (204.)
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa „Gundegas 4 ”, Sproģi,
Zalves pagasts, Neretas novads, uzturēšanai
(Ziņo: Dzintra Noreika )
Izskatot I.T., 2018. gada 19.oktobrī saņemto iesniegumu un pamatojoties uz likuma
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1.

2.

Nodot bez atlīdzības 644/12768 domājamo daļu no zemes gabala, kas sastāv no 2
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3296 013 0126 un 3296 013 0134 ar
kopējo platību 0,3492 ha, dzīvokļa Nr. 4, kas atrodas “Gundegas”, Sproģi, Zalves
pagastā, Neretas novadā, uzturēšanai
Slēgt līgumu ar I.T. par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

13.§ (205.)
Par nekustamā īpašuma “Līņi” Pilskalnes pagastā zemes lietošanas mērķa maiņu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot V.B. 2018.gada 1.novembra iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamajam īpašumam
„Līņi” , kas atrodas Neretas novada Pilskalnes pagastā, kadastra nr. 3274 006 0102 ar platību
2.0 ha , lietošanas mērķi. Nekustamais īpašums sastāv no vienas vienības. Saskaņā ar Valsts
zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem nekustamā
īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir individuālās dzīvojamās mājas apbūve NĪLM kods
0601. Nekustamā īpašuma Līņi zemes sadalījums ir 1.8 ha lauksaimniecībā izmantojamā
zeme un 0.2 ha zeme zem ēkām. Ņemot vērā iepriekš minēto Nekustamajam īpašumam
veicama lietošanas mērķa maiņa nosakot lietošanas mērķi: zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods 0101
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
20.jūnija MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” IV nodaļā minētajām
prasībām, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Līņi”, kadastra numurs 3274 006 0102 ar platību 2.0
ha, kas atrodas Neretas novada Pilskalnes pagastā, zemes lietošanas mērķi, nosakot
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
2. Vispārējai nodaļai lēmumu 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.
14.§ (206.)
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, reģ. nr. 40003192154,
jur.adrese: K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887, 2018.gada 24.oktobra iesniegumu „Par
zemesgabala „Klēts” Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr. 32660130110,
lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām” un konstatējot, ka uz zemesgabala,
kura platība ir 0,1771 ha, atrodas nedzīvojama lauksaimnieciska rakstura būve, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
20.jūnija MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” IV nodaļā minētajām
prasībām, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
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Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese
Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam „Klēts” ar kadastra nr.u 3266 013 0119, kas atrodas Neretas
novada Mazzalves pagastā, noteikt zemes lietošanas mērķi - lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).
2. Vispārējai nodaļai lēmumu 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.
15.§ (207.)
Par zemes vienību nosaukuma maiņu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika )
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
2018.gada 8.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Zemes vienībām ar kadastra numuru 3296 005 0014 un kadastra apzīmējumiem 3296
005 0068, 3296 009 0077 un 3296 009 0078 mainīt nosaukumu no “Vēsmas” uz
“Ārmanīši”.
2. Lēmumu par nosaukuma maiņu piecu darbdienu
laikā iesniegt Valsts zemes
dienestā un lūgt reģistrēt Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistra informācijas
sistēmā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§ (208.)
Par nekustamā īpašuma- zemes gabalu „Ozoli”, Zalves pagasts, Neretas novads,
atsavināšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot A.S. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 44.panta ceturto daļu, LR Ministru kabineta
2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 2.3., 3.,5.,7.,punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
8.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu „Ozoli”, Zalves pagasts, Neretas
novads, pārdodot to par brīvu cenu.
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2. Domes priekšsēdētājam izveidot atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§ (209.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatījusi z.s. „K.” 2018.gada 25.oktobra iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai
piederošos divus zemes gabalus: kadastra Nr. 3266 010 0294 ar platību 0,62 ha un kadastra
Nr. 3266 007 0075 ar platība 2,0 ha, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, Neretas
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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt z.s. “K.” Neretas novads, pašvaldībai piekrītošos divus zemes gabalus: zemes
gabalu ar kadastra Nr. 3266 010 0294 un platību 0,62 ha , un zemes gabalu ar kadastra
Nr. 3266 007 0075 un platību 2,0 ha, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā.
2. Nomas maksu noteikt 1.5% apmērā no iznomāto zemes gabalu kadastrālās vērtības.
3. Zemes gabalam ar kadastra nr. 3266 010 0294- nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101;
4. Zemes gabalam ar kadastra nr. 3266 007 0075- nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101;
5. Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2028.gada
31.decembrim.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§ (210.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatījusi Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes vadītājas Dzintras Noreikas
iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu, “dzīvesvieta ir
jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā
persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kurā tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”;
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
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īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
3) L.K. deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo, viņa faktiskā dzīvesvietas adrese Neretas
novada pašvaldībai nav zināma.
4) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pants nosaka: “Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”. Pēc LR Iedzīvotāju reģistra
datiem L.K. līdz 2018.gada novembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav
veicis.
5) “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais
pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona,
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
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, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
8.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē „Pēteri”-1, Zalves pagastā, Neretas novadā L. K.
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, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§ (211.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada domi
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa
tiesiskumu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešo daļu no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes
iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kurai
attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var lemt
par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi
atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Kokneses novada pašvaldības struktūrvienība Kokneses apvienotā pašvaldību
būvvalde nodrošina sekojošu uzdevumu izpildi: nodrošina saikni ar Ekonomikas ministrijas ar
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būvniecību saistītām struktūrvienībām, pārzina un koordinē būvniecības procesu, piedalās
esošo teritorijas plānojumu, apbūves noteikumu un vides vizuālās noformēšanas noteikumu
izvērtēšanā, pašvaldību attīstības plānu, sociāli ekonomiskās attīstības programmas un
teritorijas plānojumu izvērtēšanā, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu
izstrādāšanā un grozīšanā, pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību likumu,
Ministru kabineta noteikumu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un veic
citas darbības, lai nodrošinātu Būvniecības likumu un ar to saistīto normatīvo aktu
ievērošanu.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt būvniecības procesa
tiesiskumu, jānoslēdz deleģēšanas līgums ar Kokneses novada domi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, trešo daļu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu, Būvniecības
likumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese
Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Kokneses novada domi par likuma „Par pašvaldībām”
pirmās daļas 14.punktā noteiktās autonomās funkcijas (nodrošināt savas
administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu) deleģēšanu Kokneses
novada domes pilnvarotai personai Kokneses apvienotai pašvaldību būvvaldei.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šā lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
Sēdi slēdz plkst. 16.15
Nākošā domes sēde 2018.gada 27.decembrī Neretā, Neretas novada pašvaldības
administrācijas telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2018. gada 13.decembrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2018. gada 13.decembrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2018. gada 13.decembrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 26.11.2018.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 26.11.2018.
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