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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.17
Neretas novada Neretas pagastā

2018. gada 27. decembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.05
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par noteikumu „Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN,
NĪN, PFIF) sadali” apstiprināšanu
2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”apstiprināšanu
3. Par grāmatvedības organizācijas dokumentu apstiprināšanu
4. Par precizējumu veikšanu grāmatvedības datos
5. Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta apstiprināšanu
2019. gadam.
6. Par darba samaksas noteikšanu domes deputātiem un komisiju locekļiem
7. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
8. Par ēdināšanas maksas izcenojumiem
8.1. Par ēdināšanas maksas izcenojumiem Neretas SAC
8.2. Par ēdināšanas maksas izcenojumiem Neretas PII “Ziediņš”
8.3. Par ēdināšanas maksas izcenojumiem Mazzalves pamatskolā
9. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
10. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
izglītības pārvalde)
11. Par nekustamā īpašuma „Bērnudārzs 2”, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, nomas
tiesību izsoli
12. Par kustamās mantas- autobusa IVECO 4510 atkārtotas izsoles rīkošanu
13. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
14. Par pabalstu piešķiršanu
15. Par parāda dzēšanu J.G.
16. Par parāda dzēšanu J.S.
17. Par dzīvokļa īpašumu “Kalēju iela 43, dzīv.10” Neretā
18. Par nekustamā īpašuma „Lakstīgalas”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
19. Par nekustamā īpašuma „Liepas”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
20. Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai Pilskalnes pagastā
21. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai

22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.Ķ.
23. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
23.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
23.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, (8)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Gita Vegnere – pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste.
Nepiedalās –
Deputāti: Lāsma Mušperte (pamatdarba dēļ)
1. § (215.)
Par noteikumu „Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN,
NĪN, PFIF) sadali” apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Neretas novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā Neretas novada
pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN, VB, NĪN, PFIF) sadali”.
2. § (216.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2018 „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, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/2018 “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 nākamajā 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.10/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
3. § (217.)
Par grāmatvedības organizācijas dokumentu apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2011.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Deleģēt domes priekšsēdētāju apstiprināt grāmatvedības organizācijas dokumentus.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja.
4.§ (218.)
Par precizējumu veikšanu grāmatvedības datos
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.344 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus grāmatvedības uzskaites datu kontā 1261 “Pazemes aktīvi” - smilts grants un smilts atradnes “Bincāni” , kad. Nr. 32960060218, samazinot krājas daudzumu
par 1201527 m3 un vērtību par 1137168.61 EUR. Uz 31.12.2018. krājas daudzums –
56353 m3, vērtība – 36968,41 EUR
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Ilona Strade.
5.§ (219.)
Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
amatu saraksta apstiprināšanu 2019. gadam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pašvaldības izpilddirektors iepazīstina ar izmaiņām Amatu sarakstā 2019.gadam.
Evita Vīnakalne uzskata, ka Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi” nav nepieciešami
3 darbinieki (2,5 amata vienības).
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Kaspars Baltacis saka „paldies” par paveikto, bet uzskata, ka ir jāievieš arvien vairāk
inovatīvi risinājumi, lai nevajadzētu algot tik daudz amata vietu, tāpēc balsojumā balso „pret”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
13.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET – 1
deputāts (Kaspars Baltacis), ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības Amatu sarakstu 2019.gadam.
2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt apstiprināto Amatu sarakstu 2019.gadam pašvaldības
iestādēm un struktūrvienībām.
Pielikumā:
Neretas novada pašvaldības amatu saraksts 2019.gadam uz 5 lapām.
6.§ (220.)
Par darba samaksas noteikšanu domes deputātiem un komisiju locekļiem
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 18.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas
12.punktu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
5.panta pirmo un otro daļu, saskaņā ar 2018.gada 22.novembra Neretas novada domes sēdes
lēmumu Nr.197 “Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra
Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese
Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Domes deputātiem un komisiju locekļiem noteikt sekojošu darba samaksu:
1.1. pašvaldības domes deputāta mēnešalgu noteikt atbilstoši mēneša vidējās darba
samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro ar koeficientu 1.2, nosakot vienas stundas
likmi – 6,62 euro (seši euro 62 centi);
1.2. pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja mēnešalgu noteikt atbilstoši mēneša
vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro ar koeficientu 1.6, nosakot
vienas stundas likmi – 8,83 euro (astoņi euro 83 centi);
1.3. komisijas loceklim mēnešalgu noteikt atbilstoši mēneša vidējās darba samaksas
apmēram, kas noapaļots pilnos euro ar koeficientu 0.5, nosakot stundas likmi 2,76 euro
(divi euro 76 centi).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 01.janvāri.

7.§ (221.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
(Ziņo: Gita Vegnere)
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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, Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt 23.11.2017. Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā šādus grozījumus:
1.1. Papildināt I. nodaļu ar 3.4.punktu:
„3.4. Komiteju, komisiju un darba grupu locekļiem, kuri ieņem vai neieņem algotu darbu
pašvaldībā”.
1.2. Papildināt II. nodaļu ar 10.3 .punktu:
“10.3 Deputāts saņem atlīdzību ne vairāk kā par 20 nostrādātajām stundām mēnesī”.
1.3. Izteikt 11.2. punktu šādā redakcijā:
“11.2. Komisijas (darba grupu) priekšsēdētājs un sekretārs saņem atlīdzību ne vairāk par 30
nostrādātajām stundām mēnesī, komisijas loceklis – ne vairāk par 15 nostrādātajām stundām
mēnesī, Administratīvās komisijas priekšsēdētājs un sekretārs saņem atlīdzību ne vairāk par
50 nostrādātajām stundām mēnesī, Administratīvās komisijas loceklis – ne vairāk par 20
nostrādātajām stundām mēnesī.”
1.4. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Komisiju locekļu darba laika uzskaiti veic komisijas sekretārs, kas līdz mēneša pēdējai
darba dienai iesniedz Domes priekšsēdētāja apstiprinātu darba laika uzskaites pārskatu
pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai”.
1.5. Papildināt ar II.nodaļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
1
“13. Uzskaiti par deputātu nostrādāto laiku domes sēdēs, komiteju sēdēs un darba grupu
sanāksmēs veic protokolists, saskaņā ar ierakstiem protokolos, un darba laika uzskaites tabulu
iesniedz pašvaldības sekretārei. Pēc datu apkopošanas to apstiprina domes priekšsēdētājs”.
1.6. Papildināt ar II.nodaļu ar 13.2 punktu šādā redakcijā:
“13.2 Domes deputāti līdz katra mēneša pēdējai darba dienai informāciju par ārpus sēdēm
nostrādātajām stundām, norādot datumu, nostrādātās stundas un veikto pienākumu aprakstu,
iesniedz pašvaldības sekretārei. Pēc datu apkopošanas to apstiprina domes priekšsēdētājs”.
1.7. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:
“51. Naudas balvu piešķir darbiniekam, kurš gada laikā nav disciplināri sodīts un
Neretas novada pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu.”
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2019. gada 01.janvāri.
8.§
Par ēdināšanas maksas izcenojumiem
(Ziņo: Ilona Strade)
8.1.§ (222.)
Par ēdināšanas maksas izcenojumiem Neretas SAC
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Noteikt ēdināšanas maksas izcenojumu Neretas SAC darbiniekiem par pusdienām
EUR 1.65 (viens euro 65 centi) bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) piemēro saskaņā ar likumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 01.janvāri.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Neretas SAC vadītāja Ina Riekstiņa.
Pielikumā: ēdināšanas izmaksu aprēķins
8.2.§ (223.)
Par ēdināšanas maksas izcenojumiem Neretas PII „Ziediņš”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt ēdināšanas maksas izcenojumu Neretas PII Ziediņš darbiniekiem par
pusdienām EUR 1.40 (viens euro 40 centi) bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) piemēro saskaņā ar likumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 01.janvāri.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Neretas PII „Ziediņš” vadītāja Inita Jakovčika
Pielikumā: ēdināšanas izmaksu aprēķins
8.3.§ (224.)
Par ēdināšanas maksas izcenojumiem Mazzalves pamatskolā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt ēdināšanas maksas izcenojumus Mazzalves pamatskolas darbiniekiem par
pusdienām EUR 1.68 (viens euro 68 centi) bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) piemēro saskaņā ar likumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 01.janvāri.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis
Pielikumā: ēdināšanas izmaksu aprēķins
9.§ (225.)
Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.06.2016. noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 2.1.punktu un Iekšējo kārtību, kādā sadala
valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
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izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un 2019.gada janvārim - augustam valsts
piešķirto finansējumu Neretas novadam, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija
Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Vispārējā izglītībā 36691.00 euro mēnesī atbilstoši normētajam skolēnu skaitam un
realizējamajām izglītības programmām katrā no izglītības iestādēm sadalīt sekojoši:
1.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
24934.00 euro
1.2. Mazzalves pamatskola
11757.00 euro
2. Interešu izglītībā 1681.00 euro atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs 1.12.klasēs sadalīt sekojoši:
2.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
1228.00 euro
2.2. Mazzalves pamatskola
453.00 euro
3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 3878.00 euro atbilstoši izglītojamo
skaitam katrā izglītības iestādē sadalīt sekojoši:
3.1. PII “Ziediņš”
3123.00 euro
3.2. Mazzalves pamatskola
756.00 euro
10.§ (226.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
izglītības pārvalde)
(Ziņo: Žanna Miezīte)
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 Izglītības pārvalde nodrošina Izglītības likuma
17.pantā noteiktās kompetences un izglītības jomā veic šādas funkcijas: nodrošina saikni ar
IZM, organizē valsts pārbaudes darbus, organizē mācību priekšmetu olimpiādes, koordinē un
nodrošina metodisko apvienību darbu, licencē interešu izglītības programmas, nodrošina
atbalstu izglītības iestāžu darbam utt.
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Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt visu funkciju izpildi
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai un, lai nodrošinātu izglītības jomas funkciju izpildi,
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 17.pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par izglītības jomas
funkciju deleģēšanu Aizkraukles Izglītības pārvaldei.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
11.§ (227.)
Par nekustamā īpašuma_”Bērnudārzs 2”, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 a) punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1pantu,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi”, ņemot vērā, ka Zalves pagasta pārvalde savu autonomo funkciju
pildīšanai neizmanto nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā „Bērnudārzs 2”, Sproģi, Zalves
pagasts, Neretas novads, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā „Bērnudārzs 2 ”, Sproģi,
Zalves pagasts, Neretas novads, ar kadastra numuru 3296 013 0122 001 un kopējo platību
51,2 m2.
Rīkot objekta nomas tiesību rakstisku izsoli.
Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu un publicēt to Neretas novada
pašvaldības tīmekļvietnē www.neretasnovads.lv . (Pielikums nr.1)
Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (Pielikums nr.2).
Izveidot nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas objektā „Bērnudārzs 2”, Sproģi, Zalves
pagasts, Neretas novads, izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika
Komisijas locekļi Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja- Ilona Strade,
Neretas novada pašvaldības juriskonsults – Gita Vegnere
Zalves pagasta pārvaldes sekretāre- Diāna Zana
Izsoles komisijai līdz 2019.gada 18.janvārim rīkot nekustamā īpašuma izsoli.
Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
Šo lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro
daļu,188.panta pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu Administratīvajā rajona tiesā
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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12.§ (228.)
Par kustamās mantas- autobusa IVECO 4510 atkārtotas izsoles rīkošanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
2018.gada 4.decembrī tika izsludināta autobusa IVECO 4510 izsole, kurā nepieteicās
neviens pretendents.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma II nodaļu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018. gada 4.decembra kustamā īpašuma – autobusa IVECO 4510 izsoles
rezultātus, un noteikt, ka izsole nav notikusi.
2. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu autobusu IVECO
4510, reģistrācijas Nr. DT245, pārdodot to atkārtotā izsolē, pazeminot izsoles
sākumcenu par 20 procentiem un, nosakot kustamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR
400,00 (četri simti euro 00 centi)
3. Izveidot kustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- izpilddirektors Rolands Klibiķis;
Komisijas locekļi:
Zalves pagasta pārvaldes vadītāja - Dzintra Noreika,
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja – Ilona Strade,
Zalves pagasta pārvaldes sekretāre – Diāna Zana,
Pašvaldības juriskonsults – Gita Vegnere.
4. Apstiprināt kustamā īpašuma izsoles noteikumus „Pašvaldības kustamās mantas–
autobusa IVECO 4510 atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli noteikumi” - pielikumā
uz 4 lpp.
5. Par lēmuma izpildi atbildīga Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
13.§ (229.)
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Neretas
novada pašvaldības nolikumu “ Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem”
4. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt atbalstu 100,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 1 personai.
2.

Piešķirt atbalstu 50,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 2 personām.

3. Piešķirt atbalstu 25,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 5 personām.
4. Piešķirt atbalstu 15,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 4 personām.
5. Piešķirt atbalstu 200,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā:
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5.1. Neretas volejbola komandai (1.vieta Baltijas valstu Vasaras volejbola čempionātā
skolēniem, kuru organizē Latvijas volejbola federācija, Estonian Volleyball
Federation un Lietuvas tinklino federācija).
6.

Piešķirt atbalstu 30,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā
6.1. Neretas volejbola komandai (3.vieta Latvijas Jaunatnes kausa izcīņas finālā
volejbolā meitenēm U14 vecuma grupā, kuru organizē Latvijas volejbola federācija).
6.2. Neretas senioru volejbola komandai (3.vieta Latvijas senioru volejbola
čempionātā, kuru organizē Latvijas volejbola federācija).

7. Piešķirt atbalstu 50,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 1 personai.
8.

Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai plānot pašvaldības budžetā 2019. gadam
domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļā.
14.§ (230.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)

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
13.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga
Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 40.00 EUR apmērā 5 personām
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 50.00 EUR apmērā 1 personai
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 170.00 EUR apmērā 3 personām
15.§ (231.)
Par parāda dzēšanu J.G.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītāja Riharda Trukša un
Finanšu un attīstības nodaļas sniegto informāciju, ka J. G.(miris xx xxxx, 10.12.2018. Neretas
novada Dzimtsarakstu nodaļas izziņa Nr.77.2-16/49) līdz 2018. gadam par nekustamo
īpašumu Dzirnavu iela 19 - 2, Nereta, Neretas pagasts, ir izveidojies apsaimniekošanas un
komunālo maksājumu parāds, pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu, kurš nosaka, ka parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts
vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes
bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai
iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājuma summa nav pietiekama vai šie uzkrājumi nav
izveidoti, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites J.G. apsaimniekošanas
un komunālo maksājumu parādu EUR 233,78 (divi simti trīsdesmit trīs eiro 78 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§ (232.)
Par parāda dzēšanu J.S.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītāja Riharda Trukša un
Finanšu un attīstības nodaļas sniegto informāciju, ka J.S. (miris xx xxxx , 20.12.2018. Neretas
novada Dzimtsarakstu nodaļas izziņa Nr.77.2-16/50) līdz 2018. gadam par nekustamo
īpašumu Dzirnavu iela 19 - 4, Nereta, Neretas pagasts, ir izveidojies apsaimniekošanas un
komunālo maksājumu parāds, pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu, kurš nosaka, ka parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts
vai miris, vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes
bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai
iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājuma summa nav pietiekama vai šie uzkrājumi nav
izveidoti, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites J. S. apsaimniekošanas
un komunālo maksājumu parādu EUR 97,30 (deviņdesmit septiņi eiro 30 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§ (233.)
Par dzīvokļa īpašumu “Kalēju iela 43, dzīv.10” Neretā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot dzīvojamās telpas īrnieces I. Z. ierosinājumu atsavināt dzīvokļa īpašumu
„Kalēju iela 43 – 10”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, 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, LR Ministru kabineta
2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 2.3., 3.,5.,7.,punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
45.pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu Kalēju
iela 43, dzīv.10, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads.
2. Pēc dzīvokļa īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā atļaut atsavināt nekustamo īpašumu
– Kalēju iela 43, dzīv.10, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads.
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3. Domes priekšsēdētājam izveidot atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgais Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
18.§ (234.)
Par nekustamā īpašuma „Lakstīgalas”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot J. Š. pilnvarotās personas V. M. iesniegumu ar lūgumu atdalīt no īpašuma
„Lakstīgalas” ar kopējo platību 11.50 ha, zemes gabalu aptuveni 7.9 ha platībā, no atdalītās
zemes vienības izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Lakstīgalu mežs”, kā arī
tam pievienotos dokumentus, novada dome konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunkts paredz pie zemes vienību
robežu pārkārtošanas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā no reģistrēta nekustamā
īpašuma objekta atdala jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus mainot sadalāmā
reģistrētā objekta ārējo kontūru un apjomu) zemes ierīcības projekts ir jāizstrādā, jo saskaņā
ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu veidojas jauns kadastra
objekts. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunktu, MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.1.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Lakstīgalas” ar kopējo platību 11.5 ha divās
atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai piešķirt kadastra apzīmējumu jauna nekustamā
īpašuma ar nosaukumu „Lakstīgalu mežs” izveidošanai ar platību aptuveni 7.9 ha
(vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā pēc kadastrālās uzmērīšanas).
3. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Paliekošajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Lakstīgalas” ar kadastra
apzīmējumu 3296 004 0007 sadalīšanai.
6. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai izstrādāt un izsniegt V.M. nosacījumus
zemes ierīcības projekta izstrādei.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV –
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§ (235.)
Par nekustamā īpašuma „Liepas”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
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Izskatot M. B. iesniegumu ar lūgumu atdalīt no īpašuma „Liepas”, atdalot no tās 2.zemes
vienību ar platību 10.1 ha. Atdalītai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Meža liepas”, kā arī tam pievienotos dokumentus, novada dome konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunkts paredz pie zemes vienību
robežu pārkārtošanas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā no reģistrēta nekustamā
īpašuma objekta atdala jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus mainot sadalāmā
reģistrētā objekta ārējo kontūru un apjomu) zemes ierīcības projekts ir jāizstrādā, jo saskaņā
ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu veidojas jauns kadastra
objekts. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunktu, MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.1.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese
Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Liepas” divās atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai jauna nekustamā īpašuma ar nosaukumu
„Meža liepas” izveidošanai ar platību aptuveni 10.1 ha (vairāk vai mazāk cik
izrādīsies dabā pēc kadastrālās uzmērīšanas).
3. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Paliekošajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Liepas” sadalīšanai.
6. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai izstrādāt un izsniegt M. B. nosacījumus
zemes ierīcības projekta izstrādei.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV –
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.§ (236.)
Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2018.gada 30.novembra
vēstuli Nr. 2-04.1-Z/818 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
ar kadastra Nr.3274 005 0299, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”6.panta 8. daļu, saskaņā ar reģionālās
nodaļas 2018.gada 30. novembra aktu Nr.11-12-Z/200 “Par zemes vienības iekļaušanu
rezerves zemes fondā un atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1. daļai,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.decembra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese
Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra Nr. 3274 005 0299 ar platību 1.0 ha zemes lietošanas
mērķi – Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa
kods 0101.
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2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana nav pretrunā ar pagasta teritorijas
plānojumu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
21.§ (237.)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi VZD Zemgales reģionālās nodaļas 09.11.2018.vēstuli Nr. 2-04-L/650 ”Par
NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām”, kurām līdz 2011.gada 30.decembrim
nav noslēgts līgums ar Hipotēku banku par zemes izpirkšanu, izbeidzas zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības K. D. nekustamā īpašuma “Jaunuņenāni” ar platību 0.5 ha ½ domājamo
daļu zemes, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 4.punktu un 25.panta otro daļu.
Minētā personas saskaņā ar Likuma 25.panta 21 daļā noteikto iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgas
lietošanas izbeigšanās dienas, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
13.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga
Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības K. D. uz zemes vienības “Jaunuņenāni”
ar platību 0.5 ha ½ domājamo daļu un pārskaitīt kā pašvaldībai piekrītošu.
2. Piešķirt zemes lietotājiem nomas pirmtiesības uz zemes vienības ar kadastra
“Jaunuņenāni” un platību 0.5 ha ½ domājamo daļu, kas jāizmanto viena gada laikā no
lēmuma spēkā stāšanās brīža.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV –
3007, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
22.§ (238.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.Ķ.
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatījusi nekustamā īpašuma “Kalna Druvas” īpašnieka A. V. 2018.gada 7.novembra
iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L. Ķ. un tam pievienotos dokumentus,
izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) L. Ķ. deklarējusi dzīvesvietu A. V. piederošajā adresē nekustamajā īpašumā “Kalna
Druvas”.
2) 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”.
3) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
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4) Nekustamā īpašuma “Kalna Druvas” īpašnieks A. V. iesniegumā paskaidrojis, ka L.
Ķ. deklarētajā adresē faktiski nedzīvo jau vairāk kā gadu un viņas faktiskā
dzīvesvietas adrese nav zināma.
5) Saskaņā ar LR MK 11.02.2003. noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Līdz lēmuma pieņemšanai
personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
6) 2018.gada 13.novembrī, ierakstītā vēstulē, L.Ķ. uz deklarēto dzīvesvietas adresi
nosūtīts uzaicinājums vienas nedēļas laikā no aicinājuma saņemšanas iesniegt Neretas
novada pašvaldībā dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu
adresē “Kalna Druvas”. 2018.gada 19.decembrī vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ
nosūtītājam ar piezīmi “beidzies gaidīšanas laiks”, kas norāda, ka tiesiskajās attiecībās
deklarētajā dzīvesvietā L.Ķ. nav sastopama.
7) 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”. L.Ķ. līdz šim brīdim nav
deklarējusi savu faktisko dzīvesvietu.
8) “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
13.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga
Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē “Kalna Druvas” L Ķ.
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 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.
23.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
23.1.§ (239.)
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.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018. gada 13.decembra lēmumu,
15

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Putniņa, 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 J. B.
dzīvojamā mājā “Radzes”, dzīvokli Nr.4 ar kopējo dzīvojamo platību 26.18 m2, kas nav
privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot J. B. 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 J.B. 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.
23.2.§ (240.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018. gada 13.decembra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Putniņa, 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. R.
dzīvojamā mājā “Gundegas”, dzīvokli Nr.10 ar kopējo dzīvojamo platību 63.1 m2,
Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt
īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot I.R. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 5 (pieciem) gadiem.
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.
Sēdi slēdz plkst. 16.00
Nākamā domes sēde 2019.gada 24.janvārī Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas
telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2019. gada 10.janvārī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2019. gada 10.janvārī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2019. gada 10.janvārī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
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Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/ 02.01.2019/

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts)/ Edīte Dābola/, 02.01.2019.
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