LATVIJAS REPUBLIKA

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536;
e -pasts: dome@neretasnovads.lv

NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.6
Neretas novada Neretas pagastā

2018. gada 24. maijā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Sēdi atklāj plkst. 15.03
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2018 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Neretas novada
teritorijā” apstiprināšanu
2. Par grozījumiem nolikumā „Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas
novadā”
3. Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2017./2018.g. apkures sezonā un
avansa maksājumu vasarā
4. Par Mazzalves pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2017./2018.g. apkures sezonā
5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Neretas SAC
6. Par derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju.
7. Par pabalstu piešķiršanu
8. Par adreses piešķiršanu Neretas novadā
9. Par nekustamā īpašuma „Kucenes” sadalīšanu
10. Par nekustamā īpašuma „J. Jaunsudrabiņa iela 6” Neretas pagastā sadalīšanu
11. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā
13. Par finansiāla atbalsta sniegšanu A.Ņ.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte Kaspars Baltacis (ierodas 2 minūtes pēc sēdes atklāšanas, tiek sākts skatīt
1.jautājums)(7)
Nepiedalās –
Deputāti: Agnese Rutka Aija Lapiņa (personīgu iemeslu dēļ)
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Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte - Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Gita Vegnere – pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste.
1.§ (83.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2018 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Neretas novada
teritorijā” apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešā daļa, Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu un piekto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/2018 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Neretas novada
teritorijā” (Pielikums)
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .
3. Saistošos noteikumus pēc VARAM pozitīva atzinuma publicēt Neretas novada
pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2018 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Neretas novada teritorijā”
2.§ (84.)
Par grozījumiem nolikumā „Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas
novadā”
(Ziņo: Žanna Miezīte)
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmo daļu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 21.punktu, ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas un Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 10.maija atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
(Arvīds Kviesis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (Aivars Miezītis), Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2018.gada 22.februāra Neretas novada pašvaldības nolikumā
“Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas novadā”:
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1.1. Nolikuma 6.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.1. “Lielo pūci un naudas balvu 50,00 euro” apmērā piešķir par atzinības saņemšanu
valsts/reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un/vai valsts zinātniski pētniecisko darbu
konkursos;
1.2. Nolikuma 6.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.2. “Lielo pūci un naudas balvu 125,00 euro” par iegūto 1.vietu valsts/reģiona mācību
priekšmetu olimpiādēs un/vai valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursos;”
1.3. Nolikuma 6.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.3. “Lielo pūci un naudas balvu 100,00 euro” par iegūto 2.vietu valsts/reģiona mācību
priekšmetu olimpiādēs un/vai valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursos;”
1.4. Nolikuma 6.4. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.4. “Lielo pūci un naudas balvu 75,00 euro” par iegūto 3.vietu valsts/reģiona mācību
priekšmetu olimpiādēs un/vai valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursos;”
1.5. Papildināt nolikumu ar 6.6. punktu sekojošā redakcijā:
“6.6. attiecībā uz izglītojamo godalgotām vietām, tiek ņemti vērā IZM padotības iestāžu
sniegtie oficiālie dati.”
1.6. Nolikuma 7.1. punktu papildināt pēc vārda “un” ar vārdu “/vai “;
1.7. Nolikuma 7.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“7.2. “Lielo pūci un naudas balvu 100,00 euro” par sasniegumiem valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs un/ vai zinātniski pētniecisko darbu konkursos;”
1.8. Papildināt nolikumu ar 8.1 punktu sekojošā redakcijā:
“8.1 Naudas balva un “Lielā pūce” saskaņā ar šīs kārtības 6. un 7.punktu tiek piešķirta
izglītojamiem, ja vidējā atzīme gadā ir vismaz 7,5 balles, nevienā mācību priekšmetā
sasniegumi nav novērtēti zemāk kā 7 balles un saskaņā ar šīs kārtības 6.,7. un 8.punktu tiek
piešķirta izglītojamiem, ja tie nav administratīvi sodīti un nav skolas iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpumu.”
1.9. Nolikuma 11.1. punktu papildināt pēc vārda “republikas” ar vārdiem “un/vai
reģiona”;
1.10. Nolikuma 11.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“11.1. “Zelta pildspalvu” un naudas balvu 125 euro”, ja izglītojamais ieguvis 1. vietu
valsts/reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un/vai valsts zinātniski pētniecisko darbu
konkursos;”
1.11. Nolikuma 11.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
“11.2. “Zelta pildspalvu” un naudas balvu 100 euro”, ja izglītojamais ieguvis 2. vietu
valsts/reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un/vai valsts zinātniski pētniecisko darbu
konkursos;”
1.12. Nolikuma 11.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
“11.2. “Zelta pildspalvu” un naudas balvu 75 euro”, ja izglītojamais ieguvis 3. vietu
valsts/reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un/vai valsts zinātniski pētniecisko darbu
konkursos;”
1.13. Papildināt nolikumu ar 11.1 punktu sekojošā redakcijā:
“11.1 Attiecībā uz izglītojamo godalgotām vietām, tiek ņemti vērā IZM padotības iestāžu
sniegtie oficiālie dati.
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.
3.§ (85.)
Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2017./2018.g. apkures sezonā un
avansa maksājumu vasarā
(Ziņo: Juris Zālītis)
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta d) apakšpunktu, 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt apkures faktiskās izmaksas dzīvojamai

mājai Nr.6 P.Lodziņa ielā,
Nereta, Neretas pagasts 2017./2018.g.apkures sezonā 1.37 EUR/m2 (plus PVN 12%
0.1644 EUR), kopā 1.53 EUR/m2.
2. Pamatojoties uz 26.10.2017. (lēmums Nr.256) apstiprinātajiem plānotajiem apkures
tarifiem un faktiskajām aprēķinātajām izmaksām dzīvojamā mājā P.Lodziņa ielā 6,
Finanšu un attīstības nodaļai dzīvojamā mājā P.Lodziņa ielā 6 veikt pārrēķinu par
apkuri 0,49 EUR/m2 (ekonomija EUR 0,07 mēn./m2x7 mēn.).
3. Noteikt avansa maksājumu par apkuri iedzīvotājiem 2018.gada maijā, jūnijā, jūlijā,
augustā, septembrī – 0.40 EUR /m2 ( tai skaitā PVN 12%).
Sēdes telpas plkst. 15.17 atstāj Žanna Miezīte.
4.§ (86.)
Par Mazzalves pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2017./2018.g. apkures sezonā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta d) apakšpunktu, 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt apkures faktiskās izmaksas dzīvojamām mājām “Madaras”, “Mārtiņi”

Liepu ielā 6, “Avoti” Liepu ielā 4 Mazzalves pagastā 2017./2018.g.apkures sezonā
1.05 EUR/m2 (plus PVN 12% 0.126 EUR), kopā 1.18 EUR/m2.
2. Pamatojoties uz 26.10.2017. (lēmums Nr.256) apstiprinātajiem plānotajiem apkures
tarifiem un faktiskajām aprēķinātajām izmaksām dzīvojamām mājām, Finanšu un
attīstības nodaļai dzīvojamām mājām “Madaras”, “Mārtiņi” Liepu ielā 6, “Avoti”
Liepu ielā 4 veikt pārrēķinu par apkuri 0,35 EUR/m2 (ekonomija EUR 0,05 mēn./m2x7
mēn.).
5.§ (87.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Neretas SAC
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatījusi Neretas sociālās aprūpes centra vadītājas Inas Riekstiņas 07.05.2018. ziņojumu par
Neretas SAC pacēlāju un tam pievienotos dokumentus – defekta aktu un veicamo darbu tāmi,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7
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deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas SAC pacēlāja remontam naudas līdzekļus EUR 1603,00 apmērā.
2. Līdzekļus SAC pacēlāja remontam paredzēt no Neretas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
3. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības
budžetā.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.
6.§ (88.)
Par derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.570 8.nodaļas 82. un 83.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (Evita Vīnakalne), Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Veikt derīgo izrakteņu ieguves vietas “Bincāni” konservāciju.
2. Viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā atbildīgajai personai veikt visas
nepieciešamās darbības izrakteņu ieguves vietas konservācijai.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra
Noreika.
7.§ (89.)
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” ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 10.maija
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 40.00 EUR apmērā:
1.1.1. M.N.
1.1.2. Z.S.;
1.1.3. Z.K.
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 50.00 EUR apmērā:
1.2.1. J.R
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8.§ (90.)
Par adreses piešķiršanu Neretas novadā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Veicot adrešu datu pārbaudi Neretas novada Mazzalves pagastā ir konstatēts, ka
nekustamajā īpašumā „Ozoliņi” ar adresi: „Ozoliņi 2”, Mazzalves pag., Neretas nov., LV5133, atrodas 3 būves, kas nav reģistrētas informācijas sistēmā un nav funkcionāli saistītas ar
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxx,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka
tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un
2015.gada 8.decembra MK noteikumiem Nr. 698 „”Adresācijas noteikumi” 8.1,
8.2.punktiem, kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties un katram
adresācijas objektam piešķir vienu adresi, 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei bez
personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adresācijas
objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā
adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt 3 /trīs/ būvēm : dzīvojamai ēkai un divām saimniecības ēkām, kas atrodas uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu xxxx un nav funkcionāli saistītas ar šo zemes
gabalu, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā , adresi: „Mazozoli”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads.
2. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.§ (91.)
Par nekustamā īpašuma „Kucenes” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot R.R., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese) un J.V. deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), 08.05.2018. iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt viņiem piederošo nekustamo
īpašumu „Kucenes”, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, atdalot no nekustamā
īpašuma vienu zemes vienību 2,7 ha platībā un izveidot jaunu nekustamā īpašumu ar
nosaukumu „Lejasatvases”, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes
vienībām un,
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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kucenes”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
vienu zemes vienību 2,7 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Lejasatvases”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Kucenes” zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei
Odiņai.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
10.§ (92.)
Par nekustamā īpašuma „J. Jaunsudrabiņa iela 6” Neretas pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot V.P. dzīvojošas (adrese), 23.04.2018. iesniegumu (2.18/18/279-S) ar lūgumu atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma „J. Jaunsudrabiņa iela 6”, Neretas pagasts, Neretas novads, ar
kopējo platību 14,7313 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienību ar platību
14.4 ha, jauna nekustamā īpašuma “Mildas” 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, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „J. Jaunsudrabiņa iela 6”, Neretas pagasts,
Neretas novads, zemes vienību ar platību, 14.4 ha platībā jauna nekustamā īpašuma
“Mildas” izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu atdalāmajai zemes vienībai ar
kadastra Nr. xxxx 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.
11.§ (93.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
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Izskatījusi J.L, dekl. adrese: (adrese), 2018.gada 9.maija iesniegumu par zemes gabala ar
kadastra Nr. 3266 008 00112, iznomāšanu 2,0 ha platībā, kas atrodas Neretas novada
Mazzalves pagastā, novada dome konstatēja:
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14 a. punktu, MK 2007. gada
30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskās personas zemes
nomu”18.1.punktu, MK 2006. gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 12.1. punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt J.L., dekl. adrese: (adrese), daļu- 2 ha paltībā, no Neretas novada pašvaldībai
piekrītošā nekustamā īpašuma “Ķiku māja un garāža”( kadastra Nr. 3266 008 0112).
2. Nomas maksu noteikt 1.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” – kods 0101.
3. Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2028.gada
31.decembrim.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ (94.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
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 14.maija lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu V.M., . un
viņas ģimenes locekļiem Nākotnes ielā 19, dzīvokli Nr.7 ar kopējo dzīvojamo platību
46.3 m2, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to
nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot V.M. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Pilskalnes pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas V.M. un viņas ģimenes locekļiem 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.§ (95.)
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Par finansiāla atbalsta sniegšanu A.Ņ.
(Ziņo: Dzintra Noreika)
[..]
Izskatot A.Ņ. 2018. gada 18. maija iesniegumu (reģ. 18.05.2018. Nr. 2.7-7/18/33S) par
līdzekļu piešķiršanu EUR 700 apmērā izdevumu segšanai dalībai FIA Eiropas autokrosa
čempionāta B1600 klasē divos posmos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus EUR 500 apmērā A.Ņ. izdevumu segšanai dalībai FIA Eiropas
autokrosa čempionāta B1600 klasē divos posmos.
2. Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai segt no Zalves pagasta pārvaldes budžeta
līdzekļiem.
3. A.Ņ. līdz 2018.gada 20.jūnijam sniegt atskaiti par līdzekļu izlietojumu.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
Sēdi slēdz plkst.15.45
Nākošā domes sēde 2018.gada 28.jūnijā, Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas
telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2018. gada 14.jūnijā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2018. gada 14.jūnijā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2018. gada 14.jūnijā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 25.05.2018.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 25.05.2018.
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