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.9
Neretas novada Neretas pagastā
Neretas novada Neretas pagastā

2014. gada 28. augustā

Sēde sasaukta plkst. 9.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 9.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Sproģu pamatskolas direktora iecelšanu amatā
2. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2014.gadam.
3. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu.
4. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu.
5. Par pabalstu piešķiršanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Vīksnas” sadalīšanu.
7. Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai
8. Par nekustamā īpašuma „Spriedze”, Pilskalnes pagastā , sadalīšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Veldres” sadalīšanu.
10. Par ēkas galvenā lietošanas veida noteikšanu.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
11.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no I.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no K.P. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no M.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no M.R. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no A.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads

11.10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no M.R. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no M.Ņ. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no N.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.13. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no N.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.14. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no Z.K. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
11.15. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no Dz.N. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
12.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā.
12.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā.
12.3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Olga Jalovčuka, Anna Grenciņa – Grencione, Aija
Lapiņa Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska (8)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Juris Zālītis - Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Zeltīte Odiņa - Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Valentīna Dubina - Neretas novada pašvaldības juriskonsults,
Žanna Miezīte – izglītības darba speciālists,
Agnese Rutka – sabiedrisko attiecību speciālists.
Nepiedalās –
Deputāti - Sandra Andersone (slimības dēļ)
1.§
Par Sproģu pamatskolas direktora iecelšanu amatā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.panta
4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 11.panta 3.daļu, Izglītības likuma 17.panta 3.daļas
2.punktu, Izglītības likuma 30.panta 4.daļu , atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.septembri iecelt Santu GLAZĪRINU Sproģu pamatskolas direktora
amatā.

2. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar Santu Glazīrinu darba līgumu uz nenoteiktu
laiku, nosakot amata mēnešalgu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Vispārējai nodaļai lēmumu nosūtīt saskaņošanai LR Izglītības un zinātnes ministrijai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā (Jelgavas tiesu nams, Atmodas
ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.§
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2014.gadam
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājas Zeltītes Odiņas iesniegumu,
pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2014. gadam
(apstiprināts ar 2013. gada 19. decembra domes sēdes lēmumu – protokols Nr.16 p.1),
nosakot:
1.1. Mazzalves pagasta pārvaldē:
1.1.2. autobusa vadītājs, kods 8331 01, vienību skaits – 1;
2. Grozījumus veikt ar 2014. gada 28. augustu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības sekretāre Edīte Dābola.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.§
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2014
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, Neretas novada domes sēdes lēmumu Nr.
4, no 24.07.2014., Neretas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 2.1./1/24 no
24.07.2014., atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs,
Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1/2014
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”. (Pielikums Nr.1)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2014 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Neretas novada pašvaldības
budžetu 2014. gadam”
4.§
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Neretas novada dome, izskatījusi Ērberģes evaņģēliski luteriskās
draudzes
iesniegumu ar lūgumu atbalstīt draudzi un piešķirt līdzekļus baznīcas grīdas remontam - dēļu
iegādei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21.
panta pirmās daļas 23.un 27. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Finansiāli atbalstīt Ērberģes evaņģēliski luterisko draudzi un piešķirt līdzekļus EUR
390.00 ( trīs simti deviņdesmit euro 00 centi) apmērā dēļu iegādei Ērberģes baznīcas
grīdas remontam no Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes 2014.
gadā piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Par pašvaldības pabalstiem
Neretas novadā” trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. V.R.;
1.1.2. O.V.;
1.1.3. G.R.;
1.1.4. E.R.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 145.00 apmērā:
2.1.
Ļ.M.;
2.2.
G.B.;
2.3.
S.B.;
2.4.
V.R.
6.§
Par nekustamā īpašuma „Vīksnas” sadalīšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)

Izskatījusi I.P. 30.07.2014. iesniegumu ar lūgumu sadalīt īpašumu „Vīksnas” Zalves
pag. Neretas nov. atdalot zemes vienību ar kadastra Nr. ………, izveidojot jaunu īpašumu ar
nosaukumu „Kalna Vīksnas”, Neretas novada dome konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8. punkta 1. daļas 3. punkts paredz pie zemes gabala
sadalīšanas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā zemes vienība ir nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra
apzīmējums, un no minētā zemes īpašuma tiek atdalīta zemes vienība, nemainot objekta ārējo
kontūru vai apjomu, zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 20. panta 1. punktu, neveidojas jauns kadastra objekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 20. punktu, 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
20. panta 1. punktu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu, Zalves pagasta saistošo noteikumu „Par Zalves pagasta teritorijas plānojumu”
Zalves pagasta teritorijas plānojuma 2. daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
7. punktu „Zemesgabalu sadalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana”, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija
Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt īpašumu „Vīksnas” atdalot zemes vienību 17,9 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Kalna Vīksnas”.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekritīgo zemi” 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienību “Sproģu centrs” 1,0 ha platībā, par piekrītošu Neretas
novada pašvaldībai. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemesgabala platība var tikt
precizēta.
2. Noteikt zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība e (NĪLMK- 0101).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par nekustamā īpašuma „Spriedze”, Pilskalnes pagastā , sadalīšanu

(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot A/S „Sadales tīkli”, iesniegumu ar lūgumu nodalīt zemi transformatoru
apakšstacijas TP-7171 ēkas uzturēšanai no rezerves zemes ar kadastra apzīmējumu ……… ,
atdalītajam gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „TP-7171”, izvērtējot Neretas novada domes
rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka transformatoru apakšstacija TP-7171, Pilskalnes
pagastā atrodas uz nemērīta zemes gabala „Spriedze”ar kadastra Nr. ……. un ir iespējama
zemes gabala sadale.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 3. punktu , Zemes
ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.
panta 1. punktu, MK noteikumu Nr. 496 „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu, saskaņā
ar likumu „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 8.panta 41 daļu , zemes vienības uz kurām atrodas AS Latvenergo īpašumā
vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un, kas ir nepieciešami valsts komercdarbības
veikšanai, piekrīt valstij, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašumu „Spriedze”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā zemes
gabalu 100 m2 platībā un piešķirt jaunu nosaukumu „TP-7171”
2. No nekustamā īpašuma „Spriedze” atdalītajai zemes vienībai un būvei piešķirt adresi
„TP-7171”, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
3. Nodalīto zemes vienību 100 m2 platībā ieskaitīt rezerves zemes fondā.
4. Nodalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi- 1201 ar maģistrālajām
elektropārvaldes un sakaru līnijām saistīto būvju apbūve
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. §
Par nekustamā īpašuma „Veldres” sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi Z.E. dzīvojoša (adrese), 21.07.2014, iesniegumu (2.1.8/542) ar lūgumu atdalīt
no īpašuma „Veldres” ar kopējo platību 22.4 ha 2.zemes vienību, jauna nekustamā īpašuma
„Veldres-1” izveidošanai , kā arī tam pievienotos dokumentus, novada dome
konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz pie zemes gabala sadalīšanas izstrādāt
zemes ierīcības projektu. Tā kā šī likuma izpratnē zeme gabals ir zemes vienība, kas
norobežota ar pastāvīgiem situācijas elementiem un no minētā īpašuma tiek atdalīta atsevišķa
zemes vienība, nemainot objekta ārējo kontūru vai apjomu, zemes ierīcības projekts nav
jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu
neveidojas jauns kadastra objekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome

NOLEMJ:
1. Piekrist atdalīt no īpašuma Neretas novada Neretas pagasta „Veldres” 22.4 ha platībā
2.zemes vienību neizstrādājot īpašuma sadalīšanas (apvienošanas)
projektu vai
detālplānojumu.
1.1. No īpašuma „Veldres” atdalīt zemes vienību 10.0 ha platībā jauna nekustamā īpašuma ar
nosaukumu „Veldres-1” izveidošanai.
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
1.3. Atdalāmajai zemes vienībai ar platību 10.0 ha un kadastra Nr. 3270 005 0041 netiek
noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par ēkas galvenā lietošanas veida noteikšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Iepazinusies ar 2014.gada 4.augusta VZD Zemgales reģionālās nodaļas vēstuli Nr. 204.1-Z/693 „Par būves kadastrālās vērtības aprēķinam nepieciešamo datu reģistrāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā”, kurā paskaidro, ka ēkai ar kadastra
nr. 3266 010 0367 002, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā, informācijas sistēmā
reģistrētais ēkas tips neatbilst ēkas galvenajam lietošanas veidam, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” 7.punktu, atklāti balsojot: PAR –
8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt ēkai ar kadastra nr. 3266 010 0367 002, kas atrodas Mazzalves pagastā Neretas
novadā, galveno lietošanas veidu – garāžu ēkas ( kods 1242) un ēkas tips- smagās
tehnikas garāžas (kods 12420101).
2. Lēmumu par ēkas galvenā lietošanas veida noteikšanu divu nedēļu laikā iesniegt Valsts
zemes dienestam.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ziņo: Ilona Strade)
11.1.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, E.Z. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu

bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu ‘’ NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
E.Z. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 160.20 (viens simts sešdesmit euro 20 centi.)
E.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka E.Z. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 36.34 (trīsdesmit seši euro 34 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 160.20 (viens simts sešdesmit euro 20 centi.):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 123.86 (viens simts
divdesmit trīs euro 86 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 36.34 (trīsdesmit seši EUR 34 centi.); nokavējuma
naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru
kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai,
kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.2.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, E.Z. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
E.Z. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 93.62 (deviņdesmit trīs euro 62 centi.)
E.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2012.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka E.Z. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 16.15 (sešpadsmit euro 15 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 93.62 (deviņdesmit trīs euro 62 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 77.47 (septiņdesmit
septiņi euro 47 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 16.15 (sešpadsmit euro 15 centi.); nokavējuma
naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru
kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai,
kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.

4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.3.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, E.Z. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
E.Z. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 58.18 (piecdesmit astoņi euro 18 centi.)
E.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2012.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka E.Z. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 6.25 (seši euro 25 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.Z. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 58.18 (piecdesmit astoņi EUR 18 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 51.93 (piecdesmit viens
euro 93 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 6.25 (seši euro 25 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par

laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.4.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, E.Z. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
E.Z. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 191.37 (Viens simts deviņdesmit viens euro 37 centi)
E.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2012.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka E.Z. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 22.95 (divdesmit divi euro 95 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:

1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.Z. par nekustamo īpašumu ‘’NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 191.37 (Viens simts deviņdesmit viens euro 37 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 168.42 (viens simts
sešdesmit astoņi euro 42 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 22.95 (divdesmit divi euro 95 centi.); nokavējuma
naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru
kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai,
kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.5.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, I.L. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu ‘’ NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
I.L. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 42.03 (četrdesmit divi euro 03 centi.)
I.L. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka I.L. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 8.61 (astoņi euro 61 cents).

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.L. par nekustamo īpašumu ‘NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 42.03 (četrdesmit divi euro 03 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 33.42 (trīsdesmit trīs euro
42 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 8.61 (astoņi euro 61 cents); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no K.P. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, K.P. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu ‘’ NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
K.P. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 72.93 (septiņdesmit divi euro 93 centi.)
K.P. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka K.P. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 17.43 (septiņpadsmit euro 43 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no K.P. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 72.93 (septiņdesmit divi euro 93 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 55.50 (piecdesmit pieci
euro 50 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 17.43 (septiņpadsmit euro 43 centi.); nokavējuma
naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru
kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai,
kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.7.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, M.S. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu ‘’ NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.3270 007 0503.

M.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 71.88 (septiņdesmit viens euro 88 centi.)
M.S. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2009.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka M.S. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 17.32 (septiņpadsmit euro 32 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.S. par nekustamo īpašumu ‘’NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 71.88 (septiņdesmit viens euro 88 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 54.56 (piecdesmit četri
euro 56 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 17.32 (septiņpadsmit euro 32 centi.); nokavējuma
naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru
kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai,
kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.R. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads

Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, M.R. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
M.R. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 36.62 (trīsdesmit seši euro 62 centi.)
M.R. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2011.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka M.R. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 8.30 (astoņi euro 30 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.R. par nekustamo īpašumu ‘’NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 36.62 (trīsdesmit seši euro 62 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 28.32 (divdesmit astoņi
EUR, 32 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 8.30 (astoņi EUR 30 centi.); nokavējuma naudu
0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma
dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad
pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).

Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.9.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, A. B. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “ NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
A.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 80.34 (astoņdesmit euro 34 centi.)
A.B. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2013.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka A.B. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 8.14 (astoņi euro 14 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.B. par nekustamo īpašumu ‘’NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 80.34 (astoņdesmit EUR 34 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 72.20 (septiņdesmit divi
euro 20 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 8.14 (astoņi euro 14 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);

1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērinātam tiesu
izpildītājam Kasparam Seleckim ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Blaumaņa iela 29-1, Rīga,
LV-1011.
11.10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.R. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, M.R. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu ‘’ NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
M.R. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 31.21 (trīsdesmit viens euro 21 cents)
M.R. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2011.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka M.R. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 6.21 (seši EUR 21 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.R. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,

1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 31.21 (trīsdesmit viens euro 21 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 25.00 (divdesmit pieci
euro 21 cents);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 6.21 (seši euro 21 cents); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.Ņ. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, M. Ņ. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu ‘’ NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
M.Ņ. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 51.85 (piecdesmit viens euro 85 centi.)
M.Ņ. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2011.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka M.Ņ. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 11.30 (vienpadsmit euro 30 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”

9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.Ņ. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 51.85 (piecdesmit viens euro 85 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 40.55 (četrdesmit euro 85
centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 11.30 (vienpadsmit euro 30 centi.); nokavējuma
naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru
kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai,
kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no N.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, N. V. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu ‘’ NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
N.V. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 184.04 (Viens simts astoņdesmit četri euro 04 centi.)
N.V. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.

Ņemot vērā, ka N.V. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 31.33 (trīsdesmit viens euro 33 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no N.V. par nekustamo īpašumu ‘’NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 184.04 ( viens simts astoņdesmit četri euro 04 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 152.71 (viens simts
piecdesmit divi euro 71 cents);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 31.33 (trīsdesmit viens euro 33 centi); nokavējuma
naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru
kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai,
kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no N.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, N. V. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu ‘’ NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
N.V. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 118.79 (Viens simts astoņpadsmit euro 79 centi.)

N.V. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2012.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka N.V. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 17.91 (septiņpadsmit euro 91 cents).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta 1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no N.V. par nekustamo īpašumu ‘’NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 118.79 ( viens simts astoņpadsmit euro 79 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 100.88 (viens simts euro
79 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 17.91 (septiņpadsmit euro 91 cents); nokavējuma
naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru
kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai,
kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no Z.K. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads

Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, Z. K. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
Z.K. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 54.21 (piecdesmit četri euro 21 cents)
Z.K. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka Z.K. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 18.76 (astoņpadsmit euro 76 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta 1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no Z.K. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads, kadastra Nr.3270 900 0076,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 54.21 (piecdesmit četri euro 21 cents)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 35.45 (trīsdesmit pieci
euro 45 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 18.76 (astoņpadsmit euro 76 centi.); nokavējuma
naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru
kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai,
kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).

Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
11.15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no Dz.N. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, Dz. N. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu ‘’ NĪ”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads.
Dz.N. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 14.augustam pašvaldības budžetā
nav samaksājusi kopsummā EUR 74.67 (septiņdesmit četri euro 67 centi.)
Dz.N. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2005-2010,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka Dz.N. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 14.augustu sastāda kopsummā EUR 37.01 (trīsdesmit septiņi euro 01 cents).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa,
Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no Dz.N. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 14.augustu sastāda
kopsummā EUR 74.67 (septiņdesmit četri euro 67 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 37.66 (trīsdesmit septiņi
euro 67 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 37.01 (trīsdesmit septiņi euro 01 cents);
nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par
katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);

1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
12.1.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, izskatot privātpersonas J.B. 24.07.2014. iesniegumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu J.B.
“Gundegās”, dzīvokli Nr.3 ar kopējo dzīvojamo platību 77,7 m2, Sproģos, Zalves
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot J.B. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
3. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.2.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, izskatot privātpersonas Z.D. 31.07.2014. iesniegumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu Z.D. Liepu ielā
1, dzīvokli Nr.2 ar kopējo dzīvojamo platību 33,83 m2, Ērberģē, Mazzalves pagastā,
Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot Z.D. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.3.§
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, izskatot privātpersonas E.V. 14.08.2014. iesniegumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa - Grencione, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu E.V. “Pakalni”,
dzīvokli Nr.6 ar kopējo dzīvojamo platību 40 m2, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā,
kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot E.V. 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. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdi slēdz plkst.9.30
Nākošā domes sēde 2014.gada 25. septembrī Neretas novada Neretas pagastā Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā plkst.15.00
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2014. gada 4. septembrī plkst. 10.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2014. gada 11. septembrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2014. gada 11. septembrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

paraksts

/Arvīds Kviesis/, 01.09.2014.

Sēdes protokolētājs

paraksts

/Edīte Dābola/, 01.09.2014.

