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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.11
Neretas novada Neretas pagastā

2018. gada 27. septembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”apstiprināšanu
2. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs
3. Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”
4. Par piedalīšanos ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/1/001
5. Par papildus piemaksas sadali izglītības iestādēm 2018.gada augustam – decembrim
6. Par grozījumiem kārtībā, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības
iestādēm.
7. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
8. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu
9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas tiesību nodošanu SIA
“Vidusdaugavas SPAAO”un līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgšanu
10. Par pabalstu piešķiršanu
11. Par parāda izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
12. Par kustamās mantas - traktora T-40 AM atkārtotas izsoles rīkošanu
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
13.1.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no I.S. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
13.2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no T.O. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
13.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
J.A.Ķ. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
13.4.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no SIA O. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
13.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
SIA P. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
13.6.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no I.B. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;

14. Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā Neretas
novada Mazzalves pagastā
15. Par nekustamā īpašuma „Zvanītāji” sadalīšanu
16. Par nekustamā īpašuma „Meldri” sadalīšanu
17. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte,
Kaspars Baltacis, Agnese Rutka (7)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Gita Vegnere – pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Mirdza Brūniņa – nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste.
Nepiedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis (atvaļinājumā), Viktorija Trukša (pamatdarba dēļ)
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu par mēneša darba algas
likmes noteikšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Aija Lapiņa, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:
19. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu
1.§ (153.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
2018.gada 13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” (Pielikums)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
2.§ (154.)
Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti (Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte,
Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs:
- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā – 115.85 EUR
- Neretas PII Ziediņš- 184.81 EUR
- Mazzalves pamatskolā – 151.47 EUR
2. Uzdot Vispārējās nodaļas atbildīgajam darbiniekam nodrošināt lēmuma publiskošanu
pašvaldības mājaslapā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu
iestāžu izdevumi 2018.gadā uz vienu audzēkni pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (pēc 2017.gada naudas plūsmas).
3.§ (155.)
Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumiem Nr.529
“Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas
soma" īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim”, ņemot vērā
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
13.septembra atzinumus, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Piedalīties programmā “Latvijas skolas soma”
2. Finansējumu sadalīt sekojoši:
2.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai (172 izglītojamie) EUR 1204;
2.2. Mazzalves pamatskolai (81 izglītojamais) EUR 567.
3. Par projekta sagatavošanu un realizācijas uzraudzību atbild izglītības un kultūras darba
speciāliste Žanna Miezīte
4.§ (156.)
Par piedalīšanos ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/1/001
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.529 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"
īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumus, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti
(Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Nr.8.3.4.0/16/I/001
2. Projekta mērķis - samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus
un intervences pasākumus.
3. Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2018. – 31.12.2022.
4. Projekta īstenošanas vieta Neretas novadā – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola,
Mazzalves pamatskola.
5. Par projekta sagatavošanu un realizācijas uzraudzību atbildīgā persona - izglītības un
kultūras darba speciāliste Žanna Miezīte.
5.§ (157.)
Par papildus piemaksas sadali izglītības iestādēm 2018.gada augustam - decembrim
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz 2018. gada 8. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 372 “Par
finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem” un „Iekšējo kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju
Neretas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām”, papildus finansējumu piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai
no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu
pedagogiem (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus) 2018.gada septembrim decembrim valsts piešķirto finansējumu Neretas novadam, ņemot vērā Izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumus,
atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Atbilstoši normēto skolēnu skaitam 1.-12.klasēs vispārējā izglītībā EUR 4619 sadalīt
sekojoši:
1.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola – EUR 3206,65
1.2. Mazzalves pamatskola – EUR 1412,35
6. § (158.)
Par grozījumiem kārtībā, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības
iestādēm
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.punktu un 2016.gada 5.jūlija MK
noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, ņemot vērā
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
13.septembra atzinumus, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2017.gada 26.oktobra Iekšējā kārtībā, kādā sadala valsts mērķdotāciju
Neretas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, kārtības, 2.8. punktu izsakot sekojošā redakcijā:
“2.8. Katra izglītības iestāde saņem papildus finansējumu (izņemot pašvaldību izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai) (attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) 14,5 %
apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas – samaksai par
pedagogu papildu pienākumiem, profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem,
kuri ieguvuši 1., 2. un 3.kvalitātes pakāpi no 2017.gada 10.augusta, kā arī pedagoga mēneša
darba algas likmes palielināšanai”
2. Grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
7. § (159.)
Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.06.2016. noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 2.1.punktu un „Iekšējo kārtību, kādā sadala
valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam” un
2018.gada septembrim - decembrim valsts piešķirto finansējumu Neretas novadam, atklāti
balsojot, PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:

1. Vispārējā izglītībā 36691.00 euro mēnesī atbilstoši normētajam skolēnu skaitam un
realizējamajām izglītības programmām katrā no izglītības iestādēm sadalīt sekojoši:
1.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
24962.19 euro
1.2. Mazzalves pamatskola
11728.81 euro
2. Interešu izglītībā 1676.00 euro atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs 1.12.klasēs sadalīt sekojoši:
2.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
1105.56 euro
2.2. Mazzalves pamatskola
570.44 euro
3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 3878.00 euro atbilstoši izglītojamo
skaitam katrā izglītības iestādē sadalīt sekojoši:
3.1. PII “Ziediņš”
3123.07 euro
3.2. Mazzalves pamatskola
754.93 euro
8. § (160.)
Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 16. un 22.punktu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, „Iekšējo kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, atklāti
balsojot, PAR – 6 deputāti (Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Aivars Miezītis balsojumā
nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. No 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam Neretas novada izglītības iestāžu
vadītājiem noteikt sekojošas mēneša darba algas, kas tiek finansētas no valsts budžeta
mērķdotācijas pašvaldībām un pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem:
1.1.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Laimai Grebskai – EUR
1380 (EUR 1100 no mērķdotācijām un EUR 280 no Neretas pagasta pārvaldes
budžeta līdzekļiem);
1.2.
Mazzalves pamatskolas direktoram Aivaram Miezītim – EUR 1210 (EUR 950
no mērķdotācijām un EUR 260 no Mazzalves pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem);
1.3.
Neretas pirmsskolas izglītības iestādes „Ziediņš” vadītājai Initai Jakovčikai –
EUR 950 no Neretas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.
2. 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.
9. § (161.)
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas tiesību nodošanu
SIA “Vidusdaugavas SPAAO”un līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
noslēgšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir organizēt iedzīvotājiem, tostarp, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība publisko
iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās
radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu
attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma izvēles kritēriju
nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešā daļa paredz šā likuma piemērošanas izņēmumu,
nosakot, ka šo likumu nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai
sniegtajiem pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm:
1) tā atrodas tādā vairāku pasūtītāju kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt
kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus;
2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi
kontrolējošo pasūtītāju vai citu minēto pasūtītāju kontrolēto personu interesēs;
3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu,
kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas
Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas
ietekmes uz to.
Attiecībā uz šī izņēmuma piemērošanas iespēju konkrētā situācijā jāņem vērā, ka:
1) SIA “Vidusdaugavas SPAAO” ir pašvaldību dibināta kapitālsabiedrība, kuras dalībnieces ir
pašvaldības. Sabiedrības dibināšanas mērķis bija atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
izveide Vidusdaugavas reģionā. Neretas novada pašvaldība ir SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
kapitāla daļu īpašniece un tai pieder sabiedrības 1512 (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit)
kapitāla daļas;
2) SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 100% no ieņēmumiem gūst no sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas to pašvaldību teritorijā, kuras ir tās dalībnieces;
3) Visas pašvaldības, kurām pieder SIA “Vidusdaugavas SPAAO” kapitāla daļas, piedalās
sabiedrības pārvaldē kā sabiedrības kapitāla daļu īpašnieki un saskaņā ar Komerclikuma un
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumiem ir
tiesīgas pieņemt jebkuru lēmumu, kas atteicas uz sabiedrības darbību, tādējādi tās kopīgi
pilnībā kontrolē SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, kā arī sabiedrībā nav privātā kapitāla
līdzdalības.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta septītajā daļā noteikto līgumu
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav
ilgāks par septiņiem gadiem.
No iepriekš aprakstītā izriet, ka, piešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšanas tiesības SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, pašvaldība visefektīvāk var nodrošināt tās
autonomās funkcijas izpildi, tādēļ pašvaldība neuzskata par lietderīgu piemērot iepirkuma vai
publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešo daļu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu, Neretas novada domes 10.11.2011. saistošiem
noteikumiem Nr.10/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā”, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR
– 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, vienotais reģistrācijas
Nr.55403015551, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novada
administratīvajā teritorijā, nosakot līguma darbības termiņu 5 (pieci) gadi no līguma
spēkā stāšanās brīža.

2. Pilnvarot Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju slēgt šā lēmuma 1.punktā
noteikto līgumu.
3. Uzdot SIA “Vidusdaugavas SPAAO” no lēmuma 1.punktā noteiktā līguma noslēgšanas
dienas trīs mēnešu laikā noslēgt līgumus ar atkritumu radītājiem.
4. Uzdot pārvalžu vadītājiem viena mēneša laikā no šā lēmuma 1.punktā noteiktā līguma
noslēgšanas dienas informēt sadzīves atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram R.Klibiķim.
10.§ (162.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Par pašvaldības pabalstiem
Neretas novadā” trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Kaspars Baltacis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 170.00 EUR apmērā 2 personām
2. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
2.1.
80 gadu dzīves jubilejā 40.00 EUR apmērā 6 personām;
2.2.
90 gadu dzīves jubilejā 60.00 EUR apmērā 1 personai
11.§ (163.)
Par parāda izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot Zalves pagasta pārvaldes vadītājas Dzintras Noreikas un Finanšu un attīstības
nodaļas sniegto informāciju, ka I.T, (miris xxxxxx, uzrādīta miršanas apliecība Nr. xxxxxx)
par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts ir izveidojies dzīvojamo telpu īres un komunālo
maksājumu parāds, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Pamatojoties uz 2009. gada 15
decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurš nosaka, ka parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz
no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem
uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājuma summa nav pietiekama vai šie
uzkrājumi nav izveidoti, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra
atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites I.T. dzīvojamo telpu
īres un komunālo maksājumu parādu EUR 447.18 (četri simti četrdesmit septiņi eiro
un 18 centi) un nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 65.32 (sešdesmit pieci eiro
un 32 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§ (164.)
Par kustamās mantas - traktora T-40 AM atkārtotas izsoles rīkošanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma II nodaļu, ņemot vērā, ka Neretas
novada pašvaldībai savu autonomo funkciju pildīšanai nav lietderīgi paturēt īpašumā kustamo
īpašumu- traktoru T-40 AM, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu traktoru T-40AM,
reģistrācijas Nr. T7253LH, pārdodot to atkārtotā izsolē, pazeminot izsoles sākumcenu
par 20 procentiem un, nosakot kustamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR 726,00
(septiņi simti divdesmit seši euro 00 centi)
2. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- izpilddirektors Rolands Klibiķis;
Komisijas locekļi:
Zalves pagasta pārvaldes vadītāja - Dzintra Noreika,
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja – Ilona Strade,
Zalves pagasta pārvaldes sekretāre – Diāna Zana,
Pašvaldības juriskonsults – Gita Vegnere.
3. Apstiprināt kustamā īpašuma izsoles noteikumus „Pašvaldības kustamās mantas–
traktors T-40AM atkārtotas izsoles noteikumi” - pielikumā uz 4 lpp.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dz. Noreika.
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ziņo: Mirdza Brūniņa)
13.1.§ (165.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.S. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves 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.S. ir reģistrēta
Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē, kā
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas
novads.
I.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 27.septembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 56.26 (piecdesmit seši euro 26 centi.)
I.S. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2012.-2018.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.S. 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 2018.gada
27.septembri sastāda kopsummā EUR 15.60 (piecpadsmit euro 60 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, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti
(Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.S., deklarētā dzīves (adrese), par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 27.septembri sastāda kopsummā
EUR 56.26 (piecdesmit seši euro 26 centi.)
1.1.1 nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 40.66 (četrdesmit euro 66
centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 15.60 (piecpadsmit euro 60 centi).
1.2. 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. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
13.2.§ (166.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no T.O. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves 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, T.O. ir reģistrēta
Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē, kā
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas
novads.

T.O. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 27.septembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 80.51 (astoņdesmit euro 51 cents)
T.O. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.-2018.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 T.O. 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 2018.gada
27.septembri sastāda kopsummā EUR 14.57 (četrpadsmit EUR 57 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, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti
(Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no T.O., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 27septembri. sastāda kopsummā
EUR 80.51(astoņdesmit euro 51 cents):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 65.94 (sešdesmit pieci
EUR 94 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 14.57 (četrpadsmit euro 57 centi).
1.2. 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. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
13.3.§ (167.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no J.A. Ķ. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves 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, J.A.Ķ. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads.
J.A.Ķ. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 27.septembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 102.48 (viens simts divi euro 48 centi)
J.A. Ķ. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2007.-2011.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 J.A.Ķ. 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 2018.gada
27.septembri sastāda kopsummā EUR 51.24 (piecdesmit viens euro 24 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, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti
(Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.A. Ķ. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 27.septembri sastāda kopsummā
EUR 102.48 (viens simts divi euro 48centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 51.24 (piecdesmit viens
euro 24 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 51.24 ( piecdesmit viens euro 24 centi).
1.2. 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.73 zvērinātam tiesu
izpildītājam G.Špēla ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Mārupes iela 4, 30kab., Rīga , LV1002.
13.4.§ (168.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no SIA O. 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, SIA O. ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads.
SIA O. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 27.septembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 25.81 (divdesmit pieci euro 81 cents).
SIA O. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.-2018.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 SIA O. 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
2018.gada 27.septembri sastāda kopsummā EUR 4.81 (četri euro 81 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, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti
(Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA O., reģistrētā adrese (adrese), par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 27.septembri sastāda kopsummā
EUR 25.81(divdesmit pieci euro 81 cents):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 21.00 (divdesmit viens
euro 00 centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – 4.81 (četri euro 81 cents);
1.2. 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. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērinātam tiesu
izpildītājam J. Kaļiņinai ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Brīvības iela 113, Jēkabpils, LV5201.
13.5.§ (169.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no SIA P. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves 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, SIA P.ir reģistrēts
Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē, kā
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas
novads.
SIA P. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„Sproģi”, Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 27.septembrim pašvaldības budžetā
nav samaksājis kopsummā EUR 83.47 (astoņdesmit trīs euro 47 centi).
SIA P. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2017.-2018.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 SIA 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 2018.gada
27.septembrim sastāda kopsummā EUR 11.84 (vienpadsmit euro 84 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, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti
(Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA P. adrese (adrese), par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves
pagasts, Neretas novads:

1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 27.septembri sastāda kopsummā
EUR 83.47(astoņdesmit trīs euro 47 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 71.63 (Septiņdesmit viens
EUR 63 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 11.84 (vienpadsmit euro 84 centi);
1.2. 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.52 zvērinātam tiesu
izpildītājam A.Glumovam ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Pērnavas iela 42, Rīga, LV1009.
13.6.§ (170.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.B. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves 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.B. ir reģistrēta
Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē, kā
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas
novads.
I.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 27.septembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 348.50 (trīs simti četrdesmit astoņi euro 50 centi).
I.B. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2012.-2018.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.B. 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 2018.gada
septembrim sastāda kopsummā EUR 115.34 (viens simts piecpadsmit 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, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7
deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no I. B., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 27.septembri sastāda kopsummā
EUR 348.50 (trīs simti četrdesmit astoņi euro 50 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 233.16 (divi simti
trīsdesmit trīs euro 16 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 115.34 (viens simts piecpadsmit euro 34 centi);
1.2. 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 I.Kiršteinei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Gobu iela 2, Baloži, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV-2128.
14.§ (171.)
Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Mazzalves pagasta pašvaldības ceļu reģistrā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājas Zeltītes Odiņas 06.09.2018. iesniegumu par
izmaiņu veikšanu Neretas novada Mazzalves pagasta pašvaldības ceļu reģistrā,
pamatojoties uz 2009.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1050
„Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” III panta 11.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 13.septembra atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 7
deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada Mazzalves pagasta ceļu reģistra sekojošus:
1.1. A grupas ceļus:
1.1.1. Nr.12 “Krasti - Poļi” - ceļš nenodrošina piekļūšanu viensētām, bet piekļūšanu
pie īpašumiem nodrošina citi servitūta ceļi;
1.1.2. Nr.13 “Zaķi – Būdnieki” - ceļš nenodrošina piekļūšanu viensētām un tas
netiek izmantots;
1.1.3. Nr. 19 “Zaķi - Gulbīši” - ceļš nenodrošina piekļūšanu viensētām un tas
netiek izmantots, piekļūšanu pie īpašumiem nodrošina citi servitūta ceļi;
1.2. B grupas ceļus vai ceļa posmus:

1.2.1. Nr. 28 “Apaļi – Bumbieri - Vites” - ceļa posmu 1 km garumā. Piekļuve
viensētām “Zvirgzdiņi” un “Bumbieri” notiek par atlikušo ceļa posmu 0,6 km
garumā. Paliekošajam ceļa posmam piešķirt nosaukumu „Zvirgzdiņi-BumbieriVites”;
1.2.2. Nr. 29 “Lauski - Dzegūzes” - ceļš nenodrošina piekļūšanu viensētām;
1.2.3. Nr. 30 “Vanagi - Lujāni” –minētais ceļš netiek izmantots un tas nenodrošina
piekļuvi viensētām;
1.2.4. Nr. 33 “Čiekuru ceļš” - minētais ceļš netiek izmantots un tas nenodrošina
piekļuvi viensētām.
2. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniegt valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts
ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu izmaiņu veikšanai Neretas novada pašvaldības
ceļu un ielu reģistrā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
15.§ (172.)
Par nekustamā īpašuma „Zvanītāji” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot J.C. deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), 22.08.2018. iesniegumu ar lūgumu
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Zvanītāji”, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā,
atdalot no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību ar platību 49,8 h, un izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Dzelmītes”, 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 (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Zvanītāji”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
vienu zemes vienību 49,8 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Dzelmītes”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Zvanītāji” 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.
16.§ (173.)
Par nekustamā īpašuma „Meldri” sadalīšanu

(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot Dz.M. deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), 20.09.2018. (reģ.nr. 2.18/18/560-S) iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Meldri”, kas atrodas
Neretas novada Mazzalves pagastā, atdalot no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību ar
platību 7,7 ha, un izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Pūcītes”, ņemot vērā, ka
nekustamais īpašums sastāv no trim 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 (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Meldri”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
vienu zemes vienību 7.7 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Pūcītes”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Meldri” 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.
17.§ (174.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzinta Noreika)
Izskatot A.P. 04.09.2018. iesniegumu (Reģ.11.09.2018. Nr.2.1-9/18/538-S) par
pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.a) punktu, MK 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, atklāti balsojot, PAR – 7
deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma
Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt A.P., deklarētā dzīvesvietas adrese „(adrese), Neretas novada pašvaldībai
piekrītošo zemes vienības “Pagasta brīvās zemes 1” daļu , Zalves pagastā, Neretas
novadā, ar kadastra Nr. 3296 006 0251 un platību 0.1 ha, uz 5 gadiem, nosakot
nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāku kā 5,00 euro gadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) .
2. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas noslēgt
zemes nomas līgumu ar A.P.

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§ (175.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018. gada 13.septembra lēmumu,
atklāti balsojot, PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu M. L.,
dzīvojamā mājā “Vērtūži 2”, dzīvokli Nr.4 ar kopējo dzīvojamo platību 53,2 m2, Zalves
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Dzīvojamās telpas īres līgums stājas spēkā pēc nekustamā īpašuma “NĪ” pārdošanas,
īres līguma termiņš - 6 (seši) mēneši.
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.
19. § (176.)
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 16. un 22.punktu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, atklāti
balsojot, PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. No 2018.gada 1.septembra Neretas novada pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuru darba
samaksa tiek finansēta no pašvaldības budžeta, noteikt zemāko mēneša darba algas likmi
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
2. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdi slēdz plkst.15.30
Nākošā domes sēde 2018.gada 25.oktobrī,
administrācijas telpās, plkst.15.00.

Neretā, Neretas novada pašvaldības

Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2018. gada 11.oktobrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2018. gada 11.oktobrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;



2018. gada 11.oktobrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Aivars Miezītis/, 01.10.2018.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 01.10.2018.

