LATVIJAS REPUBLIKA

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536;
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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.1
Neretas novada Neretas pagastā

2019. gada 24 janvārī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības pārskatu par 2018. gada budžeta izpildi apstiprināšanu
2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2017 “Par
pašvaldības pabalstiem Neretas novadā apstiprināšanu”
3. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
4. Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”
5. Par izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas izveidi
6. Par izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
7. Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs-2” Zalves pagasta Neretas novadā izsoles rezultātu
apstiprināšanu
8. Par pabalstu piešķiršanu
9. Par dzīvokļa īpašuma “Rīgas iela 17, dzīv.3” Neretā, atsavināšanu
10. Par dzīvokļa īpašumu “Pasta iela 16, dzīv.5” Neretā
11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Jāņa Jaunsudrabiņa 12-10” Nereta, Neretas pagasts,
Neretas novads atsavināšanu
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā P.S.
13. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā J.Š.
14. Par adreses piešķiršanu telpu grupai Neretas novada Neretas pagastā
15. Par zemes gabala – starpgabala “Pūtēļi” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atsavināšanu
16. Par nekustamā īpašuma “Kupči-2” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atsavināšanu par
nosacīto cenu
17. Par nekustamā īpašuma “Garkajāņi” Neretas pagastā Neretas novadā sadalīšanu
18. Par pašvaldības zemes nomu A.Ņ.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Znotiņi” Zalves
pagasta Neretas novadā sadalīšanai
20. Par nekustamā īpašuma “Liepas” Zalves pagasta Neretas novadā sadalīšanu
21. Par nekustamā īpašuma “Bitenieki” zemes lietošanas mērķa maiņu Neretas pagastā
22. Par nekustamā īpašuma “Ainas” Mazzalves pagastā Neretas novadā īpašuma tiesību
nostiprināšanu

Informatīvie jautājumi:
1)Par Mazzalves pagasta nosaukuma maiņu
2) Par ierosinātajiem grozījumiem “Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā
2017.-2020.gadam”
Deputāts Kaspars Baltacis rosina darba kārtībā iekļaut jautājumu par bērnudārza grupas
izveidi Mazzalvē.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Daiga Meldere
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Putniņa, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte (9)
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,
Solvita Bukša – grāmatvede,
Iveta Arāja – Sociālā dienesta vadītāja.
Dace Strautkalne – Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības nodaļas sociālo jautājumu
speciāliste
Sēdi sāk ar informatīvo jautājumu par grozījumiem “Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānā 2017. – 2020.gadam”.
Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības nodaļas sociālo jautājumu speciāliste Dace
Strautkalne informē deputātus par ierosinātajiem grozījumiem “Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam”. Saskaņā ar Neretas novada pašvaldības
04.12.2018. vēstuli Nr.28.-19.1/18/411-N Zemgales reģions sagatavoja un 14.12.2018.
iesniedza Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sekretariātam
izskatīšanai Neretas novada ierosinātos grozījumus “Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānā 2017.- 2020.gadam” (turpmāk – Grozījumi), kas paredz izvēlētā
infrastruktūras risinājuma maiņu pašvaldībā. D.Strautkalne informēja, ka Zemgales
plānošanas reģions 16.01.2019. ir ticies ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem par ierosināto
Grozījumu virzīšanu apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības
padomē.
Labklājības ministrijas ieskatā Neretas novada pašvaldības piedāvātais alternatīvais sociālo
pakalpojumu infrastruktūras risinājums objektā Sproģu skola, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas
novads neatbilst plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu vērtēšanas kritērijiem:
1)Nr.4.11, jo, pārvietojot pakalpojumus no Neretas uz Sproģiem, tiks pasliktināta vispārējo
pakalpojumu pieejamība mērķa grupas personām, kā arī Viesītes novada personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kas varētu izmantot šo pakalpojumu, transporta kursēšanas grafiks nav
optimāls pakalpojumu izmantošanai;

2)Nr.6 , jo: a)pakalpojuma sniegšanas vietas izveide nav plānota integrētā vidē (sabiedriskā
transporta, ārstniecības iestāžu, izglītības iestāžu, kultūras iestāžu pieejamība);
b) pakalpojumu izveide tiek plānota ēkā, kur jaunizveidotie sabiedrībā balstītie
sociālie pakalpojumi nodrošina tikai daļēju ēkas noslodzi (pakalpojums tiek izveidots ēkas
vienā stāvā/daļā, pārējā ēkas daļa stāv tukša, neizmantota).
Ņemot vērā iepriekš minēto, Zemgales plānošanas reģiona pārstāve D.Strautkalne lūdz
Neretas novada pašvaldību atkārtoti izvērtēt ierosināto Grozījumu atbilstību, pieņemt lēmumu
par ierosināto grozījumu atsaukšanu un veikt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi
sākotnēji plānotajā objektā P.Lodziņa ielā 12, Neretā vai sniegt papildu pamatojumu
piedāvātā alternatīvā sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājuma objektā "Sproģu skola"
atbilstībai Plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plāna vērtēšanas 4.11. un 6. kritērijiem,
vai izvērtēt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības alternatīvu
risinājumu.
Viktorija Trukša vaicā, kāda vispārējo pakalpojumu pieejamībai konkrētajā objektā saistība
ar izglītību.
Aija Lapiņa vēlas noskaidrot, kāpēc Labklājības ministrijas ieskatā Sproģi nav integrēta vide.
Viktorija Trukša aicina Zalves pagasta pārvaldes vadītāju Dzintru Noreiku dalīties redzējumā
par objekta “Sproģu skola” otrā stāva plānoto noslodzi.
Dzintra Noreika izklāsta, ka ēkas otrajā stāvā plānotas naktsmājas, dienesta viesnīcai līdzīgas
istabas.
Kaspars Baltacis aicina Labklājības ministrijas pārstāvjus vēlreiz apskatīt objektu “Sproģu
skola” un tad izvērtēt tās atbilstību plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu
vērtēšanas kritērijiem., jo, viņaprāt, konkrētais piedāvātais risinājums ir ekonomiski
pamatotākais.
Sociālā dienesta vadītāja Iveta Arāja norāda, ka objekts “Sproģu skola” nemaz tik mērogos
neaptverams nav – 1. stāvā plānoti 8 grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centrs un 2. stāvā ir 7
istabas.
Aija Lapiņa norāda, ka sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei P.Lodziņa ielā 12,
Neretā būtu nepieciešams papildu finansējums.
1.§ (1.)
Par Neretas novada pašvaldības pārskatu par 2018.gada budžeta izpildi apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, MK 2013.
gada 15. oktobra noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Neretas
novada dome, atklāti balsojot PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša)
PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pārskatu par pamatbudžeta izpildi 2018.gadā.
2. Apstiprināt pārskatu par speciālā budžeta izpildi 2018 gadā.

3. Apstiprināt pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 2018.gadā.
Pielikumā:
1) Pārskats par pamatbudžeta izpildi – 6 lpp.
2) Pārskats par speciālā budžeta izpildi – 3 lpp.
3) Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi – 2 lpp.
2.§ (2.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2019 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par
pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Aija Lapiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās
daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga
Zvilna, Aija Lapiņa), PRET – NAV, ATTURAS -1 deputāts (Viktorija Trukša), Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2019 “Grozījumi

Neretas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos
Nr.8/2017 „Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā”. (Pielikums)
2. Vispārējai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus publicēt Neretas novada pašvaldības izdevumā „Neretas novada
vēstis” un mājaslapā www.neretasnovads.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas
informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/2019 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par pašvaldības pabalstiem Neretas
novadā”(3 lpp.)

3.§ (3.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
(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.).
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes
iekārtas likums, kura 40.panta pirmajā daļa noteikts, ka publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo

uzdevumu var veikt efektīvāk un saskaņā ar Valsts pārvaldes 41.panta pirmo daļu, kuru
izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 10. panta pirmo daļu, 45.panta otro daļu un 46.pantu
pašvaldība pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo
funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome,
un, pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida līgums.
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 17.panta trešā daļas 19.punkts nosaka, ka novadu pašvaldības nodrošina
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām
vajadzībām.
2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski
medicīniskajām komisijām" nosaka Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību
pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci, profesionālās prasības valsts komisijas un
pašvaldību komisiju locekļiem, kā arī kritērijus, pēc kuriem izvērtē un iesaka izglītojamā
speciālajām vajadzībām atbilstošu izglītības programmu.
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu un 2012.gada 16.oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 709
“Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām
komisijām” 6.punktu Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidotā pašvaldības pedagoģiskā
medicīniskā komisija atbilst augstākminēto noteikumu prasībām.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldībai nav lietderīgi veidot savu pedagoģiski
medicīnisko komisiju, ir jānoslēdz deleģēšanas līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
Ņemot vērā augstākminēto, Neretas novada dome, atklāti balsojot
PAR - 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET - NAV,
ATTURAS –NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par pedagoģiski
medicīniskās komisijas funkciju deleģēšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
4.§ (4.)
Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”
(Ziņo: Solvita Bukša)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 9.janvāra rīkojumu Nr.6 "Par valsts budžeta
finansējuma sadalījumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2018./2019.mācību
gada otrajā semestrī" un ņemot vērā 2019.gada 10.janvāra Finanšu un attīstības komisijas
atzinumu, Neretas novada dome, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET - NAV, ATTURAS –NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties programmā “Latvijas skolas soma”

2. Finansējumu sadalīt sekojoši:
2.1.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai (166 izglītojamie) EUR 1162;
2.2.
Mazzalves pamatskolai (71 izglītojamais) EUR 497.
3. Finansējums jāizlieto periodā no 2019. gada 1.janvāra līdz 2019.gada 21.jūnijam.
4. Par projekta sagatavošanu un realizācijas uzraudzību atbild izglītības un kultūras darba
speciāliste Žanna Miezīte

5.§ (5.)
Par izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas izveidi
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu un 2019. gada 11.janvāra
Finanšu un attīstības komisijas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga
Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET -NAV
ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Izveidot Izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļu ar 2019.gada
01.martu.
Par lēmuma izpildi atbildīgais pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.
6.§ (6.)
Par izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas nolikuma
apstiprināšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)

Viktorija Trukša rosina nolikuma Ⅰ daļas 1.punktu izteikt šādā redakcijā, svītrojot adjektīvu
“centrālā” :”Neretas novada Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes nodaļa (turpmāk
tekstā – nodaļa) ir Neretas novada pašvaldības domes (turpmāk – dome) izveidota
administrācijas struktūrvienība bez juridiskās personas tiesībām.”
Aija Lapiņa iesaka Ⅱ daļu izteikt šādā redakcijā:
6.Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kas plāno, organizē un kontrolē nodaļas darbu un atbild par
piešķirtā finansējuma izlietošanu.
7.Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors.
8.Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts
darbinieks.
Aija Lapiņa un Viktorija Trukša rosina nolikumā lietot vienotu darbības vārda izteiksmes
formu.
Viktorija Trukša Ⅴ daļas 29.punktu rosina izteikt šādā redakcijā:” Izstrādāt priekšlikumus
Neretas novada, reģiona un valsts nozīmes kultūras aktivitāšu finansējuma nepieciešamībai
kalendārajā gadā. ”
Ⅵ daļas 36.punktu Viktorija Trukša iesaka izteikt šādā redakcijā:” Atbalstīt tūrisma produktu
izstrādi novadā, organizēt reklāmu (bukletu izdošanu, dalību starpnovadu, valsts un
starptautiskās izstādēs, pasākumos).”

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET - NAV,
ATTURAS –NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt Izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas nolikumu.
Par lēmuma izpildi atbildīgais pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.

Pielikumā: Izglītības, kultūras, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas nolikums (3 lpp.)

7.§ (7.)
Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs 2” Zalves pagasts, Neretas novads izsoles
rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: Dz. 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, atklāti balsojot PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša), PRET –NAV, ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 18. janvārī notikušās Neretas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Bērnudārzs 2” , Zalves pagasts, Neretas novads, nomas tiesību izsoles
rezultātus, un saskaņā ar Neretas novada pašvaldības apstiprinātās izsoles komisijas
protokolu Nr.1, izīrēt telpas A. Ņ.
2. Noteikt nekustamā īpašuma „Bērnudārzs 2” nomas maksu EUR 0.20 par 1m².
3. Divu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicēt informāciju
pašvaldības mājaslapā www.neretasnovads.lv.
4. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai Dzintrai Noreikai septiņu darba dienu laikā pēc
izsoles rezultātu publicēšanas noslēgt nomas līgumu ar A.Ņ.
Pielikumā: 2019.gada 18.janvāra izsoles protokols Nr.1

8.§ (8.)
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 , atklāti balsojot PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna,
Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET –NAV, ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1. 80 gadu dzīves jubilejā 40.00 EUR apmērā 2 personām
1.2. 85 gadu dzīves jubilejā 50.00 EUR apmērā vienai personai
1.3. 90 gadu dzīves jubilejā 60.00 EUR apmērā vienai personai
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 170.00 EUR apmērā vienai personai

9.§ (9.)
Par dzīvokļa īpašuma “Rīgas iela 17, dzīv.3” Neretā, atsavināšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot I. I. ierosinājumu atsavināt dzīvokļa īpašumu „Rīgas iela 17 – 3”, Nereta, Neretas
pagasts, 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, atklāti balsojot PAR – 9 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma
Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET –NAV, ATTURAS – NAV,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu – Rīgas iela 17, dzīv.3, Nereta, Neretas pagasts,
Neretas novads.
2. Domes priekšsēdētājam izveidot atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgais Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.

10.§ (10.)
Par dzīvokļa īpašumu “Pasta iela 16, dzīv.5” Neretā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot N. P., kura ir dzīvojamās telpas Pasta iela 16-6 īpašniece un dzīvojamās telpas Pasta
iela 16-5 īrniece, ierosinājumu atsavināt dzīvokļa īpašumu „Pasta iela 16–5”, 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, atklāti balsojot PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma
Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET –1 deputāts (Kaspars Baltacis),
ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu Pasta

iela 16, dzīv.5, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads.
2. Pēc dzīvokļa īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā atļaut atsavināt nekustamo īpašumu

– Pasta iela 16, dzīv.5, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads.
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.
11.§ (11.)
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Jāņa Jaunsudrabiņa iela 12 – 10”, Nereta, Neretas
pagasts, Neretas novads atsavināšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Kaspars Baltacis interesējas, vai pašvaldībai paliks kāds dzīvoklis, kad tas būs nepieciešams
kādam speciālistam, jo katrā sēdē tiek skatīts kāds jautājums par dzīvokļa atsavināšanu.
Izskatot jautājumu par dzīvojamās telpas īrnieka J. Š. ierosinājumu atsavināt dzīvokļa
īpašumu „Jāņa Jaunsudrabiņa iela 12 – 10”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, tika
konstatēts:
Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ir nepieciešama
dzīvokļa īpašuma kā patstāvīga īpašuma objekta ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar
„Dzīvokļa īpašuma likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi
dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. 2018.gada 19.decembrī
dzīvokļa īpašums kā patstāvīgs objekts ir reģistrēts Neretas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 338 - 10 uz Neretas novada pašvaldības vārda.
Neretas novada pašvaldība ir saņēmusi dzīvokļa īpašuma „Jāņa Jaunsudrabiņa iela 12 - 10”,
Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, novērtējumu, kas nosaka, ka visvairāk iespējamā
tirgus vērtība dzīvokļa īpašumam 2019.gada 11.janvārī ir EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00
centi). Neretas novada pašvaldība par dzīvokļa īpašuma sertificētu vērtētāju novērtējumu ir

veikusi samaksu EUR 90.00 apmērā, Valsts zemes dienestam par kadastrālo uzmērīšanu
veikusi samaksu EUR 114.00, Zemesgrāmatas kancelejas nodaļai EUR 21,34.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas septiņpadsmitais punkts nosaka, ka ”tikai
vietējās pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” un
„Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
„atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā
Savukārt Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas
izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā,
nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 9.pantu, 14.panta otro
daļu, 45.pantu, MK noteikumiem Nr.109 “ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”, atklāti balsojot PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Evita
Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša),
PRET –1 deputāts (Kaspars Baltacis), ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu „Jāņa

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaunsudrabiņa iela 12 - 10”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, (kadastra Nr.
32709000224), kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 69.4 m2 platībā ,694/7487
kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 32700070326001) un
694/7487 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums
32700070326), īrniekam J. Š.
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma nosacīto – pārdošanas cenu EUR 3250 (trīs tūkstoši divi
simti piecdesmit euro 00 centi).
Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
Noteikt, ka mantas ieguvējs J.Š. veic maksājumus pirms pirkuma līguma
parakstīšanas.
Uzdot Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldes vadītājam nosūtīt
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu J.Š. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Par lēmuma izpildi atbildīgais Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§ (12.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā P.S.
(Ziņo: Juris Zālītis)
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 2019. gada 18.janvāra lēmumu,
atklāti balsojot PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita

Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša),
PRET –NAV, ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu P. S., p.k.
xxxxxx-xxxxx, dzīvojamā mājā Raiņa ielā 2, dzīvokli Nr.7 ar kopējo dzīvojamo platību
21.2 m2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt
īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot P.S. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3.Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas P.S. 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

13.§ (13.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā J.Š.
(Ziņo: Juris Zālītis)
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 2019. gada 18.janvāra lēmumu,
atklāti balsojot PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša),
PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu J. Š., p.k.

xxxxxx-xxxxx, dzīvojamā mājā Rīgas ielā 19, dzīvokli Nr.8 ar kopējo dzīvojamo
platību 13.1 m2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to
nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot J.Š. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas J.Š. 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.

14. § (14.)
Par adreses piešķiršanu telpu grupai Neretas novada Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi VZD Adrešu reģistra daļas 10.01.2019. vēstuli par adreses piešķiršanu
telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0488 001 008 , kas atrodas dzīvojamā mājā
Raiņa ielā 2 ar kadastra Nr. 3270 007 0488 001 Neretā, Neretas pagastā Neretas novadā, un
tam pievienotos dokumentus novada dome, pamatojoties uz LR 1994.gada 19. maija likumu
„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2015.gada 8..decembra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.10 punktu, 7. un 8. punktu, atklāti balsojot PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Agnese
Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET – NAV,
ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0488 001 008, kas sastāv no
noliktavas telpām, kuras atrodas dzīvojamā mājā ar nosaukumu „Raiņa iela 2”, adresi
Raiņa iela 2 - 8, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
15.§ (15.)
Par zemes gabala – starpgabala “Pūtēļi” Pilskalnes pagasts, Neretas novads ,
atsavināšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot E. K. atsavināšanas ierosinājumu, kurā lūdz atsavināt zemes starpgabalu “Pūtēļi”
Pilskalnes pagasts, Neretas novads, 2.18 ha platībā, kadastra apzīmējums 32740050146, kurš
robežojas ar viņām piederošo īpašumu.
Saskaņā ar Neretas novada domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.4 “Par zemes gabalu
atzīšanu par starpgabalu” zemes vienība ar kadastra Nr.32740050146 Pūtēļi ir noteikts kā
starpgabals.
Zemes starpgabals reģistrēts Zemgales rajona tiesas Pilskalnes zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000579233 uz Neretas novada pašvaldības vārda.
Par starpgabala „Pūtēļi” iznomāšanu ir noslēgts zemes nomas līgums starp Neretas novada
pašvaldību un E.K.
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktā noteikts, ka
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja viņš vēlas
nopirkt zemes starpgabalu, kas pieguļ viņa zemei.
Atsavināšanas likuma 8. pantā noteikts, ka atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma
novērtēšanu organizē un mantas nosacīto cenu apstiprina pašvaldība, novērtēšanai piesaistot
sertificētu vērtētāju.
2018.gada 25.oktobrī SIA TF Universal sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Andris
Pūtelis, sertifikāta Nr. 130 novērtēja zemes starpgabalu un noteica tā vērtību EUR 2500.00
(divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi). Zemes vērtēšanas un mērīšanas darbi kopā sastāda
EUR 560.00 (pieci simti sešdesmit euro 00 centi), līdz ar to nosacītā cena ir EUR 3060.00
(trīs tūkstoši sešdesmit euro 00 centi). Pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka publiskas personas
nekustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu. Minētā likuma 37. panta pirmās
daļas 1. punkts nosaka, ka pārdot publiskās personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo
īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki,
ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei,
9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome, ņemot vērā nekustamā īpašuma vērtētāja Andra
Pūteļa novērtējumu, atklāti balsojot atklāti balsojot PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis,
Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša), PRET – 1 deputāts (Kaspars Baltacis), ATTURAS – 1 deputāts (Arvīds Kviesis),
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu “Pūtēļi”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads, kas sastāv no zemes gabala 2.18 ha platībā (kadastra Nr. 3274 005
0146), pārdodot to pieguļošā zemes gabala Kvieši īpašniekam E. K. par nosacīto cenu EUR
3060.00( trīs tūkstoši sešdesmit euro 00 centi)
2. Noteikt, ka pirkuma līgumu ar E. K. slēgt pēc nosacītās cenas EUR 3060.00 ( trīs tūkstoši
sešdesmit euro 00 centi ) pilnīgas nomaksas. Maksāšanas līdzeklis -100% euro.

16.§ (16.)
Par nekustamā īpašuma “Kupči-2” Pilskalnes pagasts, Neretas novads atsavināšanu
par nosacīto cenu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot Pilskalnes pagasta iedzīvotājas A.V. iesniegumu, ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Kupči-2”,Pilskalnes pagastā, Neretas novadā
(zemes vienības kadastra apzīmējums 3274 006 0042) , 6.4 ha platībā, konstatēts:
Ar 2010.gada 25.novembra Neretas novada domes lēmumu „Par zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.13.16.p.) A. V. izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz nekustamo īpašumu Kupči-2, 6.4 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 32740060042
un īpašums tiek pārskaitīts kā pašvaldībai piekrītošs.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro un ceturto daļu pēc zemes lietošanas tiesību
izbeigšanas 2011.gada 03.janvārī starp A. V. un Neretas novada pašvaldību noslēgts Lauku
apvidus zemes nomas līgums Nr 62.
Nekustamais īpašums “Kupči-2”, kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējums
32740050051 ar platību 1.3 ha; zemes vienības kadastra apzīmējum 32740060042 ar platību
3.5 ha, un zemes vienības kadastra apzīmējums 32740060043 ar platību 1.6 ha ir reģistrēts
Zemgales rajona tiesas Pilskalnes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000579072
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Atsavināšanas likuma 8. pantā noteikts, ka atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma
novērtēšanu organizē un mantas nosacīto cenu apstiprina pašvaldība, novērtēšanai piesaistot
sertificētu vērtētāju. 2018.gada 25.oktobrī SIA TF Universal sertificēts nekustamā īpašuma
vērtētājs Andris Pūtelis , sertifikāta Nr. 130 novērtēja nekustamo īpašumu Kupči-2 un noteica
tā vērtību EUR 7500.00 (septiņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi). Zemes vērtēšana sastāda
EUR 180.00 (viens simts astoņdesmit euro 00 centi), līdz ar to nosacītā cena ir EUR 7680.00
(septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro 00 centi). Pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto
cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešajā daļā noteikts, pārdodot
publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks
par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu
kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par
katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas l
llll8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8. pantu 36. panta trešo daļu 37.panta pirmo daļu,
un TF Universal sertificēta vērtētāja atzinumu, atklāti balsojot PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna,

Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET – 1 deputāts (Kaspars Baltacis), ATTURAS – NAV,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1 . Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kupči-2”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads, kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējums 32740050051 ar
platību 1.3 ha; zemes vienības kadastra apzīmējums 32740060042 ar platību 3.5 ha, un zemes
vienības kadastra apzīmējums 32740060043 ar platību 1.6 ha , pārdodot to nekustamā
īpašuma nomniecei A.V. par nosacīto cenu EUR 7680.00(septiņi tūkstoši seši simti
astoņdesmit euro 00 centi).
2. Pārdot nekustamo īpašumu Kupči-2 uz nomaksu, nomaksas termiņu noteikt uz pieciem
gadiem.

17.§ (17.)
Par nekustamā īpašuma „Garkajāņi” Neretas pagastā sadalīšanu
( Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot I. S. p.k. XXXXXX – XXXXX, adrese, 03.01.2019. iesniegumu (2.18/19/12-S) ar
lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Garkajāņi”, Neretas pagasts, Neretas novads,
kadastra Nr. 3270 003 0001 ar kopējo platību 25.9246 ha, kas sastāv no divām zemes
vienībām: zemes vienību ar kadastra Nr. 3270 007 0002 un platību 0.1246 ha, jauna
nekustamā īpašuma “Saules iela 6” izveidošanai.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā
noteikts ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā
drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos,
1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša),
PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Garkajāņi”, Neretas pagasts, Neretas novads,
zemes vienību ar kadastra Nr. 3270 007 0002 un platību, 0.1246 ha platībā jauna
nekustamā īpašuma ar nosaukumu un adresi “Saules iela 6” izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu atdalāmajai zemes vienībai ar
kadastra Nr. 3270 007 0002 nav noteikti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.

18.§ (18.)
Par pašvaldības zemes nomu A.Ņ
( Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot A.Ņ. 30.11.2018. iesniegumu (Reģ.03.12.2018. Nr.2.7-7/18/72-S) par
pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.a) punktu, MK 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, atklāti balsojot, atklāti
balsojot PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša),
PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt A. Ņ., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvietas (adrese ), Neretas

novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības Zalves pagastā, Neretas novadā, ar
kadastra Nr. 3296 013 0164 un platību 0.2 ha, kadastra Nr. 3296 013 0111 ar platību
0.37 ha, kadastra Nr. 3296 013 0127 ar platību 0.5 ha uz 5 gadiem, nosakot nomas
maksu 1.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā
5,00 euro gadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) .
2. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumus ar A. Ņ.
3.

Par lēmuma izpildi atbild Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.

4.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.§ (19.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Znotiņi” Zalves
pagastā, Neretas novadā sadalīšanai
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Neretas novada dome ir iepazinusies un izvērtējusi zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Znotiņi” ar kadastra apzīmējumu 3266 005 0155 Neretas novada Zalves
pagastā, sadalīšanai, izveidojot divas zemes vienības.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanai iesniedzis SIA “Aizkraukles mērnieks”
sertificēts zemes ierīcības darbu veicējs Aigars Savčenko.
Izvērtējot Neretas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts:
Izskatot N. K. 2018.gada 12. oktobra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. 2.7-7/18/60-S,
kurā izteikts lūgums apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Znotiņi”,
Zalves pagastā, Neretas novadā ar kadastra Nr. 3266 005 0155 sadalīšanai, tika konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz īpašuma „Znotiņi” īpašnieka
N.K., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu un Neretas novada domes 2018.
gada 25. oktobra lēmumu Nr.188 (protokols Nr. 13, 11.p.). Īpašuma sadales
mērķis- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3266 005 0155 sadalīšanu divās
atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- (kods 0101).

3. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA “Aizkraukles mērnieks” sertificēts

zemes ierīcības darbu veicējs Aigars Savčenko.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta
pirmās daļas 13. punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19. panta pirmo
punktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 26., 28. punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu
Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. punktu, atklāti balsojot atklāti balsojot
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET – NAV,
ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Znotiņi”, Neretas novada
Zalves pagastā sadalīšanai.
2. Piekrist īpašuma „Znotiņi”, Neretas novads, Zalves pagasts (kadastra nr. 3266 005
0155), sadalīšanai saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. No nekustamā īpašuma „Znotiņi” atdalīt zemes vienību ar platību 6.5 ha jauna
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Tikmaņi”, izveidošanai ar kadastra Nr. 3296 006
0303 un noteikt lietošanas mērķi- „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”- kods 0101.
4. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 9.4 ha un kadastra apzīmējumu 3296 006 0301
ar nosaukumu „Znotiņi” saglabāt esošo lietošanas mērķi - „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- kods 0101.
5. Paliekošajai zemes vienībai nodibināt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumus:
1. – 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
2. - 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
6. Atdalāmajai zemes vienībai nodibināt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību apgrūtinājumus:
1.– 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
2. - 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
7. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un apgrūtinājumi var tikt
precizēti.
8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.

20.§ (20.)
Par nekustamā īpašuma „Liepas”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu

(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot M. B., p.k. xxxxxx-xxxxx, (adrese) iesniegumu ar lūgumu atdalīt no īpašuma
„Liepas” ar kadastra Nr. 3296 006 0039, atdalot no tās 2.zemes vienību ar kadastra nr. 3296
006 0124, 10.1 ha. Atdalītai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Meža liepas”, kā arī tam pievienotos dokumentus, novada dome konstatēja:
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā
drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos,
1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša),
PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Liepas”, kadastra apzīmējums 3296 006 0039,
divos atsevišķos īpašumos.
2. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai ar kadastra nr. 3296 006 0124 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 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0124 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
4. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0123 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
5. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0039 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) un saglabāt adresi: “Liepas”, Zalve, Zalves pagasts,
Neretas novads, LV-5112.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV –
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
21.§ (21.)
Par nekustamā īpašuma “Bitenieki” zemes lietošanas mērķa maiņu Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Kaspars Baltacis vēlas noskaidrot, vai zeme ir meliorēta vai nav.
Izskatot E. C., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
14.01.2019. iesniegumu (Nr.2.1.8./19 /45-S) ar lūgumu mainīt nekustamā
īpašuma
„Bitenieki”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr. 3270 006 0029, ar kopējo platību
19,1 ha, zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecības izmantojamās zemes uz
mežsaimniecību.
Pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 30.punktu, kurā teikts, ka lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto tikai
lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi. Lai
noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot

zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā
izmantojamai zemei. Uz zemes vienības esošai un palīgēku vai lauku saimniecību
nedzīvojamo ēku apbūvei atsevišķi nenosaka lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases
“Apbūves zeme” un izvērtējot pieejamos dokumentus , atklāti balsojot atklāti balsojot PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma
Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET – 1 deputāts (Kaspars
Baltacis), ATTURAS – NAV, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Mainīt E.C. piederošajam nekustamajam īpašumam „Bitenieki”, Neretas pagasts,
Neretas novads, ar kadastra Nr. 3270 006 0029 un platību 19,1 ha platībā, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi pēc zemes vienībā dominējošās ekonomiskās darbības no
zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi,
kuras galvenā ekonomiskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā.

22.§ (22.)
“Par nekustamā īpašuma “Ainas” Mazzalves pagastā, Neretas novadā īpašuma tiesību
nostiprināšanu”
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz 2018.gada 23.augusta Neretas novada domes lēmumu Nr. 140 (Sēdes
protokols Nr.10, 4.p.) “Par atļauju piedalīties nekustamā īpašuma izsolē”, Neretas novada
pašvaldība 2018.gada 18.septembrī piedalījās Latvijas pasta rīkotajā mutiskajā izsolē Latvijas
pasta telpās Rīgā, Ziemeļu ielā 10, lidosta “Rīga”, Mārupes novadā. Neretas novada
pašvaldība nosolīja nekustamo īpašumu “Ainas”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas
sastāv no zemes gabala 0,1889 ha platībā (kadastra nr.3266 010 0254) un apbūves 233/743
domājamām daļām (kadastra Nr.3266 510 0001) par 4700,00 euro (četri tūkstoši septiņi simti
eiro 00 centi). Iepriekš minētais nekustamais īpašums tika izsolīts un pārdots kā vienots
īpašums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Agnese Putniņa, Lāsma
Mušperte, Inga Zvilna, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša), PRET – NAV, ATTURAS – NAV,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Rolandam Klibiķim izsolē nosolīto nekustamo
īpašumu “Ainas”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,1889 ha
platībā (kadastra nr.3266 010 0254) un apbūves 233/743 domājamām daļām (kadastra
Nr.3266 510 0001) par nosolīto summu 4700,00 euro (četri tūkstoši septiņi simti eiro 00
centi) nostiprināt Neretas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Ainas”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,1889 ha platībā
(kadastra nr.3266 010 0254) un apbūvi 233/743 domājamo daļu (kadastra Nr.3266 510 0001),
savienojot abus īpašumus.
2.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.

Sēdes vadītājs paziņo, ka lemjošie darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Seko informatīvie jautājumi:
1) Par Mazzalves pagasta nosaukuma maiņu. Domes priekšsēdētājs informē par
iedzīvotāja K.Krūmiņa iesniegumu ar ierosinājumu mainīt Mazzalves pagasta
nosaukumu, mudinot to nomainīt uz “Ērberģes” vārdu.
Aija Lapiņa piebilst, ka nepieciešams noskaidrot pašu iedzīvotāju viedokli, turklāt
tie ir arī izdevumi.
Zeltīte Odiņa sniedz ieskatu Mazzalves pagasta vēsturē, mainoties reformām.
Viņa nav pārliecināta, ka iedzīvotāji būtu priecīgi par nosaukuma maiņu, jo par
adrešu maiņu un ierakstīšanu zemesgrāmatā ir jāmaksā.
2) Par bērnudārza grupiņas izveidi Mazzalvē. Kaspars Baltacis informē, ka dienas
centrā “Vālodzīte” Mazzalvē ir audzis bērnu skaits, tāpēc varētu apsvērt domu par
bērnudārza grupas izveidi. To varētu veidot kā struktūrvienību Neretas PII
“Ziediņš”. Ja būtu bērnudārzs, varētu realizēt mācību programmu, šobrīd tas ir kā
bērnu pieskatīšanas centrs.
Zeltīte Odiņa informē, ka dienas centru apmeklē 20 bērnu, bet reti šāds bērnu
skaits ir ik dienu. Jāapsver, kādas ir prasības un vai tās varam izpildīt (audzinātāju
skaits, bērnu daudzums), bet nesaka “nē” šai idejai.
3) Deputāti turpina diskutēt par grozījumiem “Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam”.
Aivars Miezītis aicina vēlreiz rūpīgi izvērtēt riskus, nosacījumus un kritērijus.
Deputāti vienojas vēlreiz uzaicināt Labklājības ministrijas pārstāvjus objektā
“Sproģu skola” tālāka lēmuma pieņemšanai.

Sēdi slēdz plkst.17.31.
Nākamā domes sēde 2019.gada 28.februārī Neretā, Rīgas ielā 1, Neretas novadā plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2019. gada 14.februārī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2019. gada 14.februārī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2019. gada 14.februārī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 25.01.2019.
(personīgais paraksts) /Daiga Meldere/, 25.01.2019.

