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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.3
Neretas novada Neretas pagastā

2018. gada 22. martā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Aizkraukles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikuma
apstiprināšanu
2. Par izmaiņām Neretas novada pašvaldības starpinstitucionālās komisijas sastāvā
3. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības noteikumos „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
4. Par dalību VARAM pilotprojektā remigrācijas veicināšanai
5. Par aizņēmumu ņemšanu
5.1. Par aizņēmuma ņemšanu pasažieru automobiļu (9 vietas) iegādei;
5.2. Par aizņēmuma ņemšanu autobusa (līdz 22 vietām) iegādei.
6. Par pabalstu piešķiršanu
7. Par vienreizēju svētku pabalstu politiski represētajām personām
8. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu U.L.
10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.S.
11. Par kustamās mantas - traktora T-40 AM atkārtotas izsoles rīkošanu
12. Par nekustamā īpašuma “Mūsmājas” Neretas pagastā sadalīšanu
13. Par nekustamā īpašuma “Ainas” Neretas pagastā sadalīšanu
14. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0448
platību precizēšanu Neretas pagastā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte (7)
Nepiedalās –
Deputāti: Viktorija Trukša, Inga Zvilna (slimības dēļ)
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,
Daiga Meldere – sabiedrisko attiecību speciāliste.
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu par nekustamā īpašuma
„Ziediņi ” - 14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un
atkārtotas izsoles rīkošanu, kā arī informē to, ka, iespējams, 4.jautājums tiks skatīts kā
informatīvais jautājums un netiks pieņemts lēmums.
Aija Lapiņa lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar informatīvo jautājumu par veselības
aprūpes problēmām Neretas novadā.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:
15. Par nekustamā īpašuma „Ziediņi ” - 14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un atkārtotas izsoles rīkošanu.
Informatīvais jautājums:
1) Par veselības aprūpes problēmām Neretas novadā
1.§ (42.)
Par Aizkraukles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikuma
apstiprināšanu
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu, 2017.gada
26.septembra Ministru kabineta noteikumuNr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.punkta 1.apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 8.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aizkraukles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 188. panta
pirmo un otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Aizkraukles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikums.
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2.§ (43.)
Par izmaiņām Neretas novada pašvaldības starpinstitucionālās komisijas sastāvā
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu 61.pantu, 2012.
gada 25. oktobra nolikuma ‘”Neretas novada pašvaldības starpinstitucionālās komisijas
darbam ar ģimenēm nolikums” 4.1. punktu, starpinstitucionālās komisijas locekļu Aiņa
Liepiņa 2018.gada 2.marta un Līgas Liepiņas 2018.gada 14.marta iesniegumiem, ņemot vērā
Evas Romanovas iesniegumu un tam pievienoto dokumentu un Lāsmas Mušpertes
iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Lāsma Mušperte balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības starpinstitucionālās komisijas sastāva Aini
Liepiņu ar 2018. gada 31. martu.
2. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības starpinstitucionālās komisijas locekļu
sastāvā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas vecāko inspektori majori Evu Romanovu, ar 2018.gada 3.aprīli
3. Izslēgt uz laiku no Neretas novada pašvaldības starpinstitucionālās komisijas
sastāva Līgu Liepiņu ar 2018. gada 31. martu.
4. Apstiprināt uz laiku (Līgas Liepiņas prombūtne) Neretas novada pašvaldības
starpinstitucionālās komisijas locekļu sastāvā Neretas novada pašvaldības Sociālā
dienesta sociālo darbinieci Lāsmu Mušperti ar 2018.gada 3.aprīli.
5. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu,
188.panta pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
3.§ (44.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības noteikumos „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.marta atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Evita Vīnakalne, Aija
Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Kaspars Baltacis balsojumā
nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2017.gada 23.novembra Neretas novada pašvaldības noteikumos “Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadā”:
1.1. Nolikuma 17.1.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“17.1.1. zemesgabaliem mazdārziņu, sakņu dārzu un palīgsaimniecību vajadzībām platībā
līdz 0,5000 hektāriem (ieskaitot) – 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā EUR 5,00 gadā”
1.2. Nolikuma 17.1.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“17.1.2. zemesgabaliem lauksaimniecības vajadzībām platībā virs 0,5000 hektāriem – 1,5%
no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5,00 gadā.”
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2. Grozījumi stājas spēkā pēc Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2018
“Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos
noteikumos Nr.7/2017 „ Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas
apmēru Neretas novadā” pilna teksta publicēšanas informatīvajā izdevumā “Neretas
Novada Vēstis”.
4. §
Par dalību VARAM pilotprojektā remigrācijas veicināšanai
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz pieejamo informāciju par projektu, uz sēdi tika sagatavots lēmumprojekts, ar
ko deputāti pirms tam ir iepazinušies:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) īsteno prioritāro
pasākumu 2018.-2020. gadam “Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai
“Reģionālās remigrācijas koordinators””, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 3. maija
rīkojuma Nr. 275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru
kabineta iecerēto darbību īstenošanai” pasākumu Nr. 93.5. “Atbalstīsim pasākumus ārvalstīs
dzīvojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai un iesaistei Latvijas ekonomiskajā un
kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Paredzēsim atbalstu ārvalstīs dzīvojošām Latvijas
ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā, nodrošināsim ciešākas saites ar Latviju un
mērķorientētu valsts atbalsta politiku atgriešanās īstenošanai”. Remigrācijas pilotprojekta
īstenošanai noteiktas 10 pašvaldības, t.sk. Neretas novads, kuras sadarbībā ar plānošanas
reģionu koordinatoriem nodrošinās praktisku atbalstu potenciālajiem remigrantiem.
Pilotprojekta atbalstīšana remigrācijas jautājumos katrai pašvaldībai tiks piešķirti 7500 eiro.
Izstrādājot remigrantu atbalsta programmu uzņēmējdarbības un personiskā biznesa uzsākšanai
pēc atgriešanās savā iepriekšējā dzīvesvietā reģionos, katrā no reģioniem tiks atbalstīti 4
projekti, ar maksimālo finansējumu 9000 eiro apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka “pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu,
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu“, un 14.
panta otrāds daļas 5.punktu “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
tiesības atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts investīciju programmā iekļautos
projektus”, atklāti balsojot
PAR – ____________________,
PRET - __________________,
ATTURAS – ______________, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Neretas novada pašvaldības dalību VARAM pilotprojektā remigrācijas
veicināšanai Neretas novadā “Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai
“Reģionālās reemigrācijas koordinators””.
2. Noteikt par pilotprojekta atbildīgo personu Neretas novada pašvaldības izpilddirektoru
Rolandu Klibiķi.
Jautājums tiek skatīts kā beidzamais, jo īsi pirms sēdes domes priekšsēdētājs saņēma
telefonisku informāciju no institūcijām, kuras iesaistītas šī projekta realizēšanā, par izmaiņām
projekta finansēšanā. Sēdes laikā domes priekšsēdētājs gaidīja apstiprinājumu iepriekšējai
informācijai no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.
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Kaspars Baltacis informē, ka šim speciālistam alga būs 1200 euro, ir nepieciešams konkurss
uz vakanto amata vietu, uz ko klātesošie norāda, ka ir jābūt skaidriem kritērijiem, kāds
speciālists mums nepieciešams un vērtēšanas kritēriji.
Aija Lapiņa domā, ka valstiskā līmenī vispirms ir jādomā par to, kā “noturēt” vēl šeit
dzīvojošos jauniešus, lai nebrauktu prom, ko arī atbalsta Agnese Rutka.
Aivars Miezītis izsaka šaubas par projektu, jo nav zināmi “skaidri” projekta noteikumi- nav
izstrādātas vadlīnijas, mainās ieviešanas termiņi un citi projekta ieviešanas jautājumi.
Pēc debatēm deputāti vienojas, ka tiklīdz būs zināmas visas prasības projektam, ja tās būs
atbalstāmas, tiks sasaukta ārkārtas sēde par dalību projektā.
5.§
Par aizņēmumu ņemšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
5.1.§ (45.)
Par aizņēmuma ņemšanu pasažieru automobiļu (9 vietas) iegādei
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās
daļas 23. punktu un 27.punktu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 1.,2.,3., 4. daļu,
221 1. daļu,, 26.pantu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
prioritāro investīciju projekta īstenošanai atļaut ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR
56000.00 (piecdesmit seši tūkstoši euro, 00 centi) divu jaunu transportlīdzekļu –
pasažieru automobiļu (9 vietas) iegādei (iepirkuma rezultātā aizņēmuma summa var
mainīties).
2. Aizņēmuma ņemšanas nosacījumi:
2.1.
aizņēmuma devējs Valsts kase;
2.2.
aizņēmuma atdošanas termiņš 10 gadi, pamatsummas atliktais maksājums 1
gads;
2.3.
% likme atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei;
2.4.
valūta – EUR.
3. Par aizņēmuma atmaksas garantu noteikt Neretas novada pašvaldības pamatbudžetu.
5.2.§ (46.)
Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās
daļas 23. punktu un 27.punktu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 1.,2.,3., 4. daļu,
221 1. daļu,, 26.pantu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
prioritāro investīciju projekta īstenošanai atļaut ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz
EUR 67000.00 (sešdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi) jauna transportlīdzekļa –
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autobusa (līdz 22 vietām) iegādei (iepirkuma rezultātā aizņēmuma summa var
mainīties).
2. Aizņēmuma ņemšanas nosacījumi:
2.1.
aizņēmuma devējs Valsts kase;
2.2.
aizņēmuma atdošanas termiņš 15 gadi, pamatsummas atliktais maksājums 1
gads;
2.3.
% likme atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei;
2.4.
valūta – EUR.
3. Par aizņēmuma atmaksas garantu noteikt Neretas novada pašvaldības pamatbudžetu.
6.§ (47.)
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, ceturto un piekto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
8.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Aivars Miezītis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 170.00 EUR apmērā 2 personām.
2. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
2.1.
80 gadu dzīves jubilejā 40.00 EUR apmērā 4 personām;
2.2.
85 gadu dzīves jubilejā 50.00 EUR apmērā 3 personām;
2.3.
90 gadu dzīves jubilejā 60.00 EUR apmērā 2 personām.
3. Piešķirt pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 50.00 EUR
apmērā 7 personām.
7.§ (48.)
Par vienreizēju svētku pabalstu politiski represētajām personām
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Atsaucoties uz Latvijas politiski represēto apvienības aicinājumu, sagaidot valsts simtgadi,
politiski represētajā personām piešķirt pabalstu 100 euro apmērā, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu
un attīstības komitejas 2018.gada 8.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
(Arvīds Kviesis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Aivars Miezītis balsojumā nepiedalās, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt vienreizēju svētku pabalstu politiski represētajām personām 100 euro apmērā.
2. Pabalstu izmaksāt Neretas novada saistošajos noteikumos Nr. 8/2017 “Par pašvaldības
pabalstiem Neretas novadā” noteiktajā kārtībā.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors R.Klibiķis.
8. § (49.)
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Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša 2018.gada 19.marta
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, 42.panta 9.daļu, Neretas novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 61.1. punktu, Neretas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, atklāti
balsojot: PAR – 5 deputāti (Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Arvīds Kviesis un Aivars Miezītis
balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KVIESIM
neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu 1 (vienu) kalendāro nedēļu un papildatvaļinājumu
5 (piecas) darba dienas par 2017.gadu, no 2018.gada 9.aprīļa līdz 2018. gada 20.
aprīlim (ieskaitot).
2. Finanšu un attīstības nodaļai izmaksāt vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas
ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā un papildatvaļinājumā.
3. Domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no 2018.gada 9. aprīļa līdz 2018.gada 20.
aprīlim (ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekšsēdētāja
vietniekam Aivaram MIEZĪTIM. Samaksu par priekšsēdētāja aizvietošanu noteikt
saskaņā ar Neretas novada pašvaldības 23.11.2017. nolikuma „Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 23. punktu.
9. § (50.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu U.L.
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas novada
pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās
kompetences ietvaros.
Izvērtējot U.L. 2018.gada 19.februāra iesniegumu (Reģ.Nr.2.1.-9/18/111-S), kurā lūdz atcelt
2017.gada 28.decembra domes sēdes lēmumu Nr. xxx un klāt pievienoto 2017.gada 9.maija
lēmumu lietā xxx secināms, ka:
[..]
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu, lēmumu par parādnieka atbrīvošanu
no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā pieņem tiesa,
pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta pirmo daļu, parādnieks iesniedz tiesai
pieteikumu par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, ja viņš nokārtojis visas fiziskās
personas saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, ja viņš ir nokārtojis visas fiziskās personas
saistību dzēšanas plānā iekļautās saistības, savukārt administrators iesniedz tiesai pieteikumu
par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, ja ir beidzies fiziskās personas saistību dzēšanas
plāna īstenošanas termiņš. Maksātnespējas likuma 165.panta ceturtā daļā noteikts, ka
izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, tiesa vienlaikus izbeidz fiziskās personas
maksātnespējas procesu.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.28 panta pirmās daļas 5.punktu pēc fiziskās personas
maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesa, pamatojoties uz attiecīgu pieteikumu, lemj par
fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu.
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Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.35 panta trešo daļu, apstiprinot saistību dzēšanas
procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par to saistību dzēšanu, kuras nav izpildītas saistību
dzēšanas procesa laikā.
U.L. maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā xxx bija Neretas novada pašvaldībai
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu “NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas
novads, par summu EUR 39,64 (trīsdesmit deviņi eiro 64 centi), tai skaitā nokavējuma nauda
EUR 18,84 (astoņpadsmit eiro 84 centi).
No Rīgas rajona tiesas xxxx lēmuma lietā xxx izriet, ka U.L. ir atbrīvots no saistībām, kuras
nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā un Neretas novada pašvaldības kreditora
prasījums maksātnespējas administratoram netika iesniegts.
Maksātnespējas likuma 73.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka kreditoru prasījumi pret
parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā
izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu. Ja kreditors nokavējis
šā panta pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret
parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad
maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa
pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts
kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to
kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.
Ņemot vērā to, ka Neretas novada pašvaldība Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtība nav
iesniegusi administratoram kreditora pieprasījumu, tā ir zaudējusi savas prasījuma tiesības
pret U.L., līdz ar to parāds ir norakstāms.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, trešo daļu, 165.panta pirmo,
otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un
67.panta septīto daļu, ņemot vērā Neretas novada domes Finanšu un attīstības komitejas
2018.gada 8.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Neretas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.303 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
U.L. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads”
2. Dzēst U.L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 39,64 (trīsdesmit deviņi eiro
64 centi), tai skaitā nokavējuma nauda EUR 18,84 (astoņpadsmit eiro 84 centi).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§ (51.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.S.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi nekustamā īpašuma. xxx Neretas pagastā, Neretas novadā īpašnieces I.S.
2018.gada 1.februāra iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) I.S. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu viņas īpašumā esošajā nekustamajā
īpašumā V. S. sakarā ar to, ka viņš šajā adresē faktiski nedzīvo un personai zudis
tiesiskais pamats būt deklarētam I.S. piederošajā nekustamajā īpašumā.
2) [..]
3) Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatu apliecības kopija, kas apliecina I.S. īpašuma
tiesības uz dzīvokli
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4) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai
ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
5) 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 nekustamais 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.
6) Saskaņā ar LR MK 11.02.2003noteikumu 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.
7) Pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11.pantu, V.S. 2018.gada
6.februārī tika izsūtīts uzaicinājums iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu būt deklarētam adresē xxx.
8) 2018.gada 12.martā Neretas novada pašvaldība saņēmusi atpakaļ ierakstīto vēstuli ar
atzīmi “beidzies vēstules glabāšanas laiks”.
9) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pants nosaka: “Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”. Pēc LR Iedzīvotāju reģistra
datiem, V.S. līdz šim brīdim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav veicis.
10) “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, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē xxx V.S.
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.
11.§ (52.)
Par kustamās mantas - traktora T-40 AM atkārtotas izsoles rīkošanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma II nodaļu, ņemot vērā, ka Neretas
novada pašvaldībai savu autonomo funkciju pildīšanai nav lietderīgi paturēt īpašumā kustamo
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īpašumu- traktoru T-40 AM, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.marta
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu traktoru T-40AM,
reģistrācijas Nr. T7253LH, pārdodot to atkārtotā izsolē.
2. Izveidot 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.
3. Apstiprināt kustamā īpašuma izsoles noteikumus „Pašvaldības kustamās mantas–
traktors T-40AM izsoles noteikumi” - pielikumā uz 4 lpp.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dz. Noreika.
12.§ (53.)
Par nekustamā īpašuma „Mūsmājas” Neretas pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot A.G. deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 21.02.2018. iesniegumu (Reģ.Nr. 2.19/18/119-S) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mūsmājas”, Neretas pagasts,
Neretas novads, ar kopējo platību 4.9 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām, 2. zemes
vienību ar platību 2.6 ha, jauna nekustamā īpašuma “Mazziemalāni” izveidošanai.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā noteiks
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, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mūsmājas”, Neretas pagasts, Neretas novads,
2. zemes vienību ar platību 2.6 ha jauna nekustamā īpašuma ar nosaukumu
“Mazziemalāni”, Neretas pagastā, Neretas novadā, izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai atstāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi atdalāmajai zemes vienībai
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.
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13. § (54.)
Par nekustamā īpašuma „Ainas” Neretas pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot I.C. deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 05.03.2018. iesniegumu (Reģ.Nr.2.18/18/142-S) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ainas”, Neretas pagasts,
Neretas novads, ar kopējo platību 21,3 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām, zemes
vienību ar platību 7,1 ha, jauna nekustamā īpašuma “Kalns” izveidošanai.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā noteiks
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, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ainas”, Neretas pagasts, Neretas novads, 2.
zemes vienību ar platību 7,1 ha platībā, jauna nekustamā īpašuma “Kalns”
izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt. zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atdalāmajai zemes
vienībai ar kadastra Nr. 3270 004 0006:
5- Servitūta ceļš- 0.1 km.
6- Ziemeļaustrumu elektrotīkli – 20 kV EPL josla – 0.2 km/ 13 m – 0.3 ha.
4. Paliekošajai zemes vienībai saglabāt iepriekšējo nosaukumu “Ainas” un lietošanas
mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
14.§ (55.)
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0448
platību precizēšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot 2018.gada 07.marta SIA “Aizkraukles mērnieks” , sertificēta mērnieka iesniegumu
(2.1.8/18/149-S) un tam pievienoto pielikumu, ar lūgumu apstiprināt dabā noteikto un
uzmērīto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0448 platību, kas kadastra
informācijas sistēmā reģistrēta ar projektēto platību 0.1317 ha, atbilstoši Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 132.punktam, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Precizēt un apstiprināt zemes platību Neretas pagastā:
1.1.
zemes vienībai “Raiņa iela 2” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0448 zemes
platību no 0.1317 ha uz 0.1121 ha;
1.2.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0448 saglabāt adresi Raiņa
iela 2, Nereta, Neretas pagasts , Neretas novads, LV-5118.
2. Lēmumu par zemes vienību platību precizēšanu piecu darbdienu laikā iesniegt Valsts
zemes dienestā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā , LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15 .§ (56.)
Par nekustamā īpašuma „Ziediņi ”- 14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un atkārtotas izsoles rīkošanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Neretas novada dome 2018.gada 22.februārī pieņēma lēmumu Nr.23 „ Par nekustamā
īpašuma „Ziediņi” – 14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, nodošanu atsavināšanai”
atsavināt nekustamo īpašumu, pārdodot izsolē.
2018.gada 20.martā notika nekustamā īpašuma “Ziediņi” - 14, Sproģi, Zalves pagasts, izsole
bez rezultātiem, jo nepieteicās neviens pretendents
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17. punktu, likuma “Publiskās personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro, sesto un septīto
daļu, 10.pantu,12.pantu, 13.pantu, 15.panta pirmo un otro daļu, 16.panta pirmo daļu, 17.pantu,
18.panta pirmo daļu, 19.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, 47.pantu,
Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 20. marta nekustamā īpašuma “Ziediņi” - 14, Sproģi, Zalves
pagasts, Neretas novads izsoles rezultātus, un noteikt, ka izsole nav notikusi.
2. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ziediņi” – 14,
Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads (kadastra Nr. 32969000026), kurš sastāv no
dzīvokļa īpašuma 72,9 m2 platībā, 642/12774 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, rīkojot atkārtotu nekustamā īpašuma
izsoli.
3. Noteikt nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14 izsoles sākumcenu EUR 800,00 (astoņi simti
euro 00 centi)
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un to pielikumus (pielikumā)
5. Izveidot nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads
izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja;
Komisijas locekļi: Ināra Dadzīte - Zalves pagasta pārvaldes kasiere,
Gita Vegnere - Neretas novada pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade - Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja.
6. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes atbildīgajam darbiniekam ievietot sludinājumu par
nekustamā īpašuma – “Ziediņi”– 14, Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā,
atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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7. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
Pielikumā: 1) 2018. gada 20. marta izsoles protokols Nr.2.
2) Nekustamā īpašuma „Ziediņi”- 14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads,
izsoles noteikumi
Sēdes vadītājs paziņo, ka lemjošie darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Seko informatīvais jautājums.
1) Par veselības aprūpes problēmām Neretas novadā
Aija Lapiņa informē, ka Sociālās un veselības aprūpes komitejas sēdē tika skatīts jautājums
par to, ka Neretas novadā katastrofāli trūkst medicīnas māsu. Lai šo jautājumu risinātu,
Sociālās un veselības aprūpes komiteja iesaka domāt vairākos virzienos:
 atalgojuma pārskatīšana salīdzinājumā ar valsts sektorā strādājošajiem
mediķiem;
 labiekārtotas dzīvojamās platības risināšana;
 stipendiju maksāšana.
Zeltīte Odiņa attiecīgi par stipendijām iesaka, ka varbūt atbalstīt tos, kuri ir atnākuši jau
strādāt nevis maksāt tiem, kuri vēl tikai nāks (piemēram, atlaide īres maksai u.c.)
Sēdi slēdz plkst.16.20
Nākošā domes sēde 2018.gada 26.aprīlī, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Mazzalves pamatskolā,
plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2018. gada 12.aprīlī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2018. gada 12.aprīlī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2018. gada 12.aprīlī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 26.03.2018.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 26.03.2018.
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