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NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.14
Neretas novada Mazzalves pagastā

2015. gada 30. novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes
administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.05
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par noteikumu „Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN,
NĪN, PFIF) sadali” apstiprināšanu
2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”
3. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
4. Par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.
5. Par pabalstu piešķiršanu.
6. Par Deleģēšanas līgumu slēgšanu
6.1. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
sporta skola)
6.2. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
izglītības pārvalde)
6.3. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada domi
7. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
8.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
G.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
8.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
M.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
8.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
M.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
8.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
M.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
8.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
M.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
8.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads

8.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
8.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
8.9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
8.10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads
8.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
Z.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
8.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
D.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
9. Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā
10. Par izmaiņām adrešu reģistrā Mazzalves pagastā
11. Par adreses piešķiršanu telpu grupām Mazzalves pagastā
12. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā.
13. Par nekustamā īpašuma „Eglaines” Neretas pagastā sadalīšanu.
14. Par valstij piekritīgu zemi
15. Par nekustamā īpašuma nosaukumu un lietošanas mērķi
16. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā.
Informatīvais jautājums:
1) Sociālā dienesta atskaite par darbu ar ģimenēm ar bērniem
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone (9)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja.
Valentīna Dubina – pašvaldības juriskonsults,
Iveta Arāja – Sociālā dienesta vadītāja,
Līga Vaļule – sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem,
Žanna Miezīte – izglītības darba speciālists,
Agnese Rutka – sabiedrisko attiecību speciālists.
1. § (183.)
Par noteikumu „Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN,
NĪN, PFIF) sadali” apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
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Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (Aivars Miezītis), Neretas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Neretas novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā Neretas novada
pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN, NĪN, PFIF) sadali”.
2. § (184.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”
(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 22.10.2015. sēdes
173. un 175. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2015
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”. (Pielikums)
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.10/2015 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”
3.§ (185.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra Neretas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,41. panta
pirmās daļas 2.punktu, 2010. gada 30. novembra MK noteikumiem Nr.1075 „Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga
Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 28.11.2013. Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā:
1.1.
2.3. punktā svītrot vārdus “darba grupu”.
1.2.
Izslēgt 2.4. punktu.
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1.3.
2.5. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“2.5. Deputātu un komisiju locekļu darba uzskaiti veic komiteju un komisiju sekretārs, un katra
mēneša pēdējā darba dienā iesniedz domes priekšsēdētāja apstiprinātu darba uzskaites pārskatu
Finanšu un attīstības nodaļā.”
1.4.
5.5. punktā izslēgt vārdus – Eiropas Savienības (saīsinājums ES)
1.5.
5.7. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“5.7. Darbiniekam var izmaksāt prēmiju pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu
ietvaros saskaņā ar vērtējumu. Darbinieku darba rezultātu izvērtēšanu veic izpilddirektora
izveidota komisija, pamatojoties uz struktūrvienības vadītāja iesniegto Darbinieka
novērtēšanas anketu. Pielikums Nr.3.”
1.6.
5.8. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“5.8. Darbiniekam pašvaldības budžeta ietvaros kalendārā gadā var piešķirt
naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz darbiniekam noteiktās
mēnešalgas apmēru sakarā ar pašvaldībai vai darbiniekam svarīgu notikumu vai
sasniegumu. Naudas balvas apmēru nosaka izpilddirektors ar rīkojumu.
5.8.1. Pašvaldībai svarīgi notikumi vai sasniegumi ir:
- pašvaldības sasniegumi valsts mēroga pasākumos;
- pašvaldības organizēti plaša mēroga pasākumi;
- pašvaldībai vai pašvaldības institūcijai nozīmīga gadadiena;
- valsts svētki.
5.8.2. Darbiniekam svarīgi notikumi vai sasniegumi ir:
- ieguldījums pašvaldības stratēģisko mērķu sasniegšanā;
- valsts institūcijas vai pašvaldības apbalvojuma (atzinības) saņemšana.”
1.7.
7.2. punktā izslēgt vārdus “pa daļām”;
1.8.
8.1.1. punktā vārdus “vienu stundu” aizstāt ar “divām stundām”.
2. Izdarīt izmaiņas 28.11.2013. Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikumā Nr.1 “Neretas novada pašvaldības amatu
katalogs”. (1. pielikums lēmumam Nr.185)
3. Izdarīt izmaiņas 28.11.2013. Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikumā Nr.2 „Mēnešalgu apmēri un kvalifikācijas
pakāpēm piemērojamie koeficienti.” (2. pielikums lēmumam Nr.185)
4. Grozījumi stājas spēkā ar 2016. gada 01.janvāri.
4.§ (186.)
Par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Aivars Miezītis,balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka paraksta tiesības bez novada domes priekšsēdētāja Arvīda KVIEŠA vēl ir:
1.1.
Neretas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram MIEZĪTIM;
1.2.
Neretas novada pašvaldības izpilddirektoram Rolandam KLIBIĶIM;
1.3.
Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītājai Ilonai
STRADEI.
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5.§ (187.)
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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga
Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), 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. D.B.
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. L.P.
1.2.2. E.T.
1.3.
90 gadu dzīves jubilejā 30.00 EUR apmērā:
1.3.1. V.S.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu:
2.1.
290.00 EUR apmērā S.R.
2.2.
145.00 EUR apmērā V.M.
3. Piešķirt pabalstu par aizgādni ieceltai personai:
3.1.
I.M. 175.00 EUR apmērā;
3.2.
N.Ķ. 210.00 EUR apmērā;
3.3.
I.Z. 35.00 EUR apmērā;
3.4.
A.R. 105.00 EUR apmērā;
3.5.
L. Š. 140.00 EUR apmērā;
3.6.
I.B. 35.00 apmērā;
3.7.
V.B. 70.00 EUR apmērā;
3.8.
J.N. 35.00 EUR apmērā;
3.9.
Ā.K. 35.00 apmērā;
3.10.
J.O. 35.00 apmērā;
3.11.
A.G. 35.00 apmērā;
3.12.
R.G. 35.00 apmērā.
4. Piešķirt pabalstu Ziemassvētkos (mantiskā veidā – Ziemassvētku paciņa):
4.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Neretas
novada administratīvajā teritorijā, kā arī pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē
Neretas novada dienas centru “Vālodzīte” un PII “Ziediņš” 5.00 EUR apmērā
katram, kopsummā 990 EUR (t.i. 198 bērni);
4.2. pamatskolas vecuma bērniem, kuri mācās Neretas novada izglītības iestādēs 3.00
EUR apmērā katram, kopsummā 708 EUR (t.i., 236 bērni);
4.3. pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē
(aizbildnībā, pie audžuvecākiem, bērnu aprūpes centros, bērnu namos) 3.00 EUR
apmērā katram, kopsummā 72 EUR (t.i., 24 bērni);
4.4. ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu klientiem, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms
ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā bija Neretas novada
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administratīvajā teritorijā 3.00 EUR apmērā katram, kopsummā 66 EUR (t.i., 22
klienti);
4.5. vientuļiem pensionāriem 3.00 EUR apmērā katram, kopsummā 195 EUR (t.i., 65
pensionāri);
4.6. pirmās grupas invalīdiem, kuri neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās 3.00
EUR apmērā katram, kopsummā 99 EUR (t.i., 33 invalīdi)
6. §
Par Deleģēšanas līgumu slēgšanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
6.1. § (188.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles sporta
skola)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas un
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un
izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” ceturto daļu, no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes
iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kurai
attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var
lemt par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to
izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties
vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par
finansēšanas kārtību.
Aizkraukles novada pašvaldības izveidotā Aizkraukles sporta skola nodrošina
akreditēto sporta programmu pilnvērtīgu darbību un darba kontroli, sporta veida mācību
programmas izpildi, dot iespēju un nodrošina audzēkņu piedalīšanos Valsts čempionātos savā
sporta veidā, organizē sporta skolas un skolu sacensības dažādos sporta veidos, sniedz
metodisko palīdzību treneriem un skolu sporta skolotājiem.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt sporta skolas
pakalpojumu pieejamību Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas izglītojamiem un, lai
veicinātu un attīstītu sporta veidu pieejamību vispārizglītojošo iestāžu izglītojamiem,
nodrošinātu iespēju piedalīties sporta sacensībās un saņemt pakalpojumu, ir jānoslēdz
deleģēšanas līgums ar Aizkraukles novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ceturto
daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu, Izglītības
likuma 18.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
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NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par likuma „Par
pašvaldībām” pirmās daļas 4.punktā noteiktās autonomās funkcijas deleģēšanu
Aizkraukles novada pašvaldības pilnvarotai personai - Aizkraukles sporta skolai.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
6.2. § (189.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles
izglītības pārvalde)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas un
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un
izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” ceturto daļu, no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes
iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kurai
attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var
lemt par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to
izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties
vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par
finansēšanas kārtību.
Aizkraukles novada pašvaldības Izglītības pārvalde nodrošina Izglītības likuma
17.pantā noteiktās kompetences un izglītības jomā veic šādas funkcijas: nodrošina saikni ar
IZM, organizē valsts pārbaudes darbus, organizē mācību priekšmetu olimpiādes, koordinē un
nodrošina metodisko apvienību darbu, licenzē interešu izglītības programmas, nodrošina
atbalstu izglītības iestāžu darbam utt.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt visu funkciju izpildi
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai un, lai nodrošinātu izglītības jomas funkciju izpildi,
jānoslēdz deleģēšanas līgums ar Aizkraukles novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ceturto
daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu, Izglītības
likuma 17.pantu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par izglītības jomas
funkciju deleģēšanu Aizkraukles Izglītības pārvaldei.
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2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
6.3. § (190.)
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada domi
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskumu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešo daļu no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums, kura 45.panta otrā daļa nosaka, ka par pastarpinātās
pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas
orgāns, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var
lemt par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to
izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Kokneses novada pašvaldības struktūrvienība Kokneses apvienotā pašvaldību
būvvalde nodrošina sekojošu uzdevumu izpildi: nodrošina saikni ar Ekonomikas ministrijas ar
būvniecību saistītām struktūrvienībām, pārzina un koordinē būvniecības procesu, piedalās
esošo teritorijas plānojumu, apbūves noteikumu un vides vizuālās noformēšanas noteikumu
izvērtēšanā, pašvaldību attīstības plānu, sociāli ekonomiskās attīstības programmas un
teritorijas plānojumu izvērtēšanā, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu
izstrādāšanā un grozīšanā, pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību likumu,
Ministru kabineta noteikumu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un veic
citas darbības, lai nodrošinātu Būvniecības likumu un ar to saistīto normatīvo aktu ievērošanu.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt būvniecības procesa
tiesiskumu, jānoslēdz deleģēšanas līgums ar Kokneses novada domi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, trešo
daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu,
Būvniecības likumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Kokneses novada domi par likuma „Par pašvaldībām”
pirmās daļas 14.punktā noteiktās autonomās funkcijas (nodrošināt savas
administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu) deleģēšanu Kokneses
novada domes pilnvarotai personai Kokneses apvienotai pašvaldību būvvaldei.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šā lēmuma pirmajā punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
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7.§ (191.)
Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešā daļa nosaka, ka no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes likums. Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska
persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās
iestādes kompetencē.
Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu novadu domes un republikas pilsētas
dome, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, izvirza
vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam,
nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus. Reģiona
galvenās bibliotēkas statuss ir piešķirts Jēkabpils galvenajai bibliotēkai, kas nodrošina likumā
noteikto funkciju veikšanu arī Neretas novada Centrālajai bibliotēkai. Tā nodrošina tā
nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu
pieejamību ikvienam lietotājam, veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma
kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai no šīm bibliotēkām, nodrošina attiecīgās
administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju, sniedz
konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām
un popularizē to darbu utt.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmo daļu, Bibliotēku
likuma 12.panta otro daļu, 17. pantu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga
Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Noslēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu.
Līgumu noslēgt uz vienu gadu – no 2016.gada 01.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim.
Uzdot Domes priekšsēdētājam A.Kviesim parakstīt pašvaldības vārdā lēmuma pirmajā
punktā minēto līgumu saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: Līgums par reģiona bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu.
8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ziņo: Mirdza Brūniņa)
8.1.§ (192.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.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”.
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Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, G. B. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads.
G.B. aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 32.23 (trīsdesmit divi euro 23 centi.)
G.B. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam, saskaņā
ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēts, 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 G.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 2015.gada
12.novembri sastāda kopsummā EUR 2.82 (divi euro 82 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.B. , deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembri sastāda kopsummā
EUR 32.23 (trīsdesmit divi euro 23 centi.):
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 29.41 (divdesmit deviņi euro 23
centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 2.82 (divi euro 82 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).
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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.
8.2.§ (193.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.M. 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, M. M. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads.
M.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 437.04 (četri simti trīsdesmit septiņi euro 04 centi).
M.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-2015.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. M. 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 2015.gada
12.novembri sastāda kopsummā EUR 30.86 (trīsdesmit euro 86 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.M., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ, Zalves pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembri sastāda kopsummā
EUR 437.04 ( četri simti trīsdesmit septiņi euro 04 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 406.18 ( četri simti seši
euro 18 centi.)
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 30.86 (trīsdesmit euro 86 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);
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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.
8.3.§ (194.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.M. 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, M. M. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads.
M.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 243.70 ( divi simti četrdesmit trīs euro 70 centi.)
M.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-2015.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.M. 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 2015.gada
12.novembrim sastāda kopsummā EUR 21.85 (divdesmit viens euro 85 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.M., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembri sastāda kopsummā
EUR 243.70 ( divi simti četrdesmit trīs euro 70 centi.)
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 221.85 ( divi simti divdesmit viens
euro 85 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 21.85 (divdesmit viens euro 85 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.
8.4.§ (195.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M M 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, M.M. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads.
M.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 221.56 (divi simti divdesmit viens euro 56 centi.)
M.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-2015.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.M. 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 2015.gada
12.novembrim sastāda kopsummā EUR 37.85 (trīsdesmit septiņi euro 85 centi).
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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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.M., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembri sastāda kopsummā
EUR 221.56 ( divi simti divdesmit viens euro 56 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 183.71 (viens simts astoņdesmit
trīs euro71 cents)
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 37.85 (trīsdesmit septiņi euro 85 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.
8.5.§ (196.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.M.
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, M.M. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads.
M.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 601.57 ( seši simti viens euro 57 centi.)
M.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-2015.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
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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.M. 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 2015.gada
12.novembri sastāda kopsummā EUR 100.15 (viens simts 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.M., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembri sastāda kopsummā
EUR 601.57 ( seši simti viens euro 57 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 501.42 ( pieci simti viens euro 42
centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 100.15 (viens simts euro 15 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.
8.6.§ (197.)
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”.
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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 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 56.79 (piecdesmit seši euro 79 centi.)
E.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-2015.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 2015.gada
12.novembri sastāda kopsummā EUR 28.12 (divdesmit astoņi euro 12 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.Z. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembri sastāda kopsummā
EUR 56.79 (piecdesmit seši euro 79 centi.):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 28.67 (divdesmit astoņi euro 67
centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 28.12 (divdesmit astoņi euro 12 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).
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Adresēts: Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu izpildītājam L.Gulbei ar
ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV5101.
8.7.§ (198.)
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 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 39.59 (trīsdesmit deviņi euro 59 centi.)
E.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-2015.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 2015.gada
12.novembrim sastāda kopsummā EUR 18.01 (astoņpadsmit 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.Z., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembrim sastāda kopsummā
EUR 39.59 (trīsdesmit deviņi euro 59 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 21.58 (divdesmit viens euro 58
centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 18.01 (astoņpadsmit euro 01 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);
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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: Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu izpildītājam L. Gulbei ar
ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV5101.
8.8. .§ (199.)
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 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 32.4 (trīsdesmit divi euro 46 centi.)
E.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-2015.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 2015.gada
12.novembrim sastāda kopsummā EUR 12.08 (divpadsmit euro 08 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.Z., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembrim sastāda kopsummā
EUR 32.46 (trīsdesmit divi euro 46 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 20.38 (divdesmit euro 38 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 12.08 (divpadsmit euro 08 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: Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu izpildītājam L.Gulbei ar
ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV5101.
8.9.§ (200.)
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 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 93.85 (deviņdesmit trīs euro 85 centi)
E.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-2015.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 2015.gada
12.novembri sastāda kopsummā EUR 34.95 (trīsdesmit četri euro 95 centi).
19

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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.Z., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembri sastāda kopsummā
EUR 93.85( deviņdesmit trīs euro 85 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 58.90 (piecdesmit astoņi euro 90
centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 34.95 (trīsdesmit četri euro 95 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: Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu izpildītājam L.Gulbei ar
ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV5101.
8.10.§ (201.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves 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”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads.
E.Z. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 124.86 (viens simts divdesmit četri euro 86 centi)
E.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2011.-2015.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.
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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 2015.gada
12.novembri sastāda kopsummā EUR 36.70 (trīsdesmit seši euro 70 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.Z., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembri sastāda kopsummā
EUR 124.86 (viens simts divdesmit četri euro 86 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 88.16 (astoņdesmit astoņi euro 16
centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 36.70 (trīsdesmit seši euro 70 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: Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu izpildītājam L.Gulbei ar
ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV5101.
8.11.§ (202.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no Z.M. 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, Z.M. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
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kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
Z.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 450.29 (četri simti piecdesmit euro 29 centi)
Z.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2013.-2015.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 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 2015.gada
12.novembri sastāda kopsummā EUR 95.77 (deviņdesmit pieci euro 77 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no Z.M. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembri sastāda kopsummā
EUR 450.29 (četri simti piecdesmit euro 29 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 354.52 (trīs simti
piecdesmit četri euro 52 centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 95.77 (deviņdesmit pieci euro 77 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.
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8.12.§ (203.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no D.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, D.V. 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 011 0063.
D.V. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 12.novembrim pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 213.80 ( divi simti trīspadsmit euro 80 centi)
D.V. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-2015.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 D.V. 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 2015.gada
12.novembri sastāda kopsummā EUR 46.00 (četrdesmit seši euro 00 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no D.V., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.novembri sastāda kopsummā
EUR 213.80 ( divi simti trīspadsmit euro 80 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 167.80 (Viens simts
sešdesmit septiņi euro 80 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 46.00 (četrdesmit seši euro 00 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.
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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.
9.§ (204.)
Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
prasībām, konstatējot faktu, ka adrese neatbilst Zalves pagasta teritorijas plānojumam, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā adresi:
Vecā adrese

Jaunā adrese

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
32960130011 - „Smeltāni”, Zalves
32960130011 - „Smeltāni”, Sproģi,
Zalves pagasts, Neretas novads, LV-5112 pagasts, Neretas novads, LV-5112
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
32960130035 un četrām ēkām „Smeltāni”, Sproģi, Zalves pagasts,
Neretas novads, LV-5112

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
32960130035 un četrām ēkām - „Blāzmu
kūts”, Zalves pagasts, Neretas novads,
LV-5112

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§ (205.)
Par izmaiņām adrešu reģistrā Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odina)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
prasībām, konstatējot faktu, ka adreses neatbilst Mazzalves pagasta teritorijas plānojumam,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
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Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija
Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas novada Mazzalves pagastā sekojošas adreses:
1.1. zemes vienībai ar kadastra nr. 3266 013 0048 un ēkai - „Buividas”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads, LV-5133;
1.2. zemes vienībai ar kadastra Nr. 3166 010 0320 un trīs ēkām – Skolas iela 8, Ērberģe,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133;
1.3. zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 007 0092 un ēkām - „Upmaļu ferma”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads, LV-5133;
1.4. zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 010 0409 un ēkām - Ziedoņu iela 4A, Ērberģe,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133;
1.5. zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 010 0364 un ēkām - Ziedoņu iela 4B, Ērberģe,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133;
1.6. zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 010 0343 un ēkām - Zaļā iela 5A, Ērberģe,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
2. Mainīt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā adresi:
Vecā adrese

Zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 010
0394 un ēkai - „Madaras”, Ērberģe,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV5133

Jaunā adrese

Zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 010
0394 un ēkai - Liepu iela 6A, Ērberģe,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV51332.

3. Likvidēt adresi „Vēveri”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133, jo tai nav
adresācijas objekta.
4. Vispārējai nodaļai lēmumu par adreses piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§ (206.)
Par adreses piešķiršanu telpu grupām Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājas skaidrojumu, ka pašvaldībai
piederošajam nekustamajam īpašumam „Radzes”, ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0356,
kas atrodas Ērberģē, Mazzalves pagastā, veikta telpu inventarizācija un dzīvojamā māja
sadalīta telpu grupās izveidojot dzīvokļus, un tiem nepieciešams piešķirt adresi, pamatojoties
uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.punkta 11. apakšpunktu, ka adresācijas objekts ir telpu grupa, 6.punkta 2.
apakšpunktu, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, 23. punktu ,
kas nosaka, ka numuru telpu grupai piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas īpašnieka
(valdītāja) sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
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1. Piešķirt sekojošas adreses dzīvojamās mājas „Radzes”, kas atrodas Ērberģē, Mazzalves
pagastā, Neretas novadā, ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0356, dzīvokļiem:
1.1. „Radzes”-1, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133- telpu grupai ar
apzīmējumu 3266 010 0356 001 001;
1.2. „Radzes”-2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133- telpu grupai ar
apzīmējumu 3266 010 0356 001 002;
1.3. „Radzes”-3, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133- telpu grupai ar
apzīmējumu 3266 010 0356 001 003;
1.4. „Radzes”-4, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133- telpu grupai ar
apzīmējumu 3266 010 0356 001 004;
1.5. „Radzes”-5, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133- telpu grupai ar
apzīmējumu 3266 010 0356 001 005.
2. Vispārējai nodaļai lēmumu par adreses piešķiršanu piecu darbdienu
laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ (207.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot IK “XXX”, iesniegumu (2.1-8/715) par pašvaldībai piekrītošās zemes
iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. a) punktu,
LR Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.1. punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga
Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt IK „XXX”, juridiskā adrese (adrese), zemes gabalu „Biedraines” 2.4
ha platībā ar kadastra Nr. 3296 013 0128 un „Vēveri” 1.4 ha platībā ar kadastra
Nr. 3296 013 0158 Zalves pagastā uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 %
apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis- „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” – kods 0101.
2. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas
noslēgt zemes nomas līgumu ar IK „XXX”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§ (208.)
Par nekustamā īpašuma „Eglaines” Neretas pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot Ā.V. K., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 16.11.2015. iesniegumu (2.1.8/741) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Eglaines”, Neretas pagasts, Neretas
novads, kas sastāv no divām zemes vienībām 1.9809 ha kopplatībā, zemes vienību ar platību
0.1409 ha.
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Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā
noteiks ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst
sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta
14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Eglaines”, Neretas pagasts, Neretas novads,
1.9809 ha kopplatībā, zemes vienību 0.1409 ha platībā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu un adresi Ziedu iela 4, Neretā,
Neretas pagastā, Neretas novadā, LV-5118. Atdalāmajai zemes vienībai saglabāt
zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atdalāmajai zemes
vienībai :
3.1. Ekspluatācijas aizsargjosla gar elaktronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju- 22 m ,
3.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos – 5 m / 17 m – 85 m2 ,
3.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos – 5 m / 2 m -10 m2 .
(Apgrūtinājumi un to platības pēc tīklu rekonstrukcijas precizējami.)
4. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 1.84 ha saglabāt
iepriekšējo nosaukumu
“Eglaines” un lietošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta
pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
14.§ (209.)
Par valstij piekritīgu zemi
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts Ceļi” 2015.gada 28.oktobrī
iesniegumā
izteikto paskaidrojumu, ka autoceļa P73 „Vecumnieki-Nereta-Subate”
inženierbūves sastāvā esošais tilts pār Viesītes upi atrodas uz daļas no pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības ar kadastra nr. 3266 005 0063, kura ietilpst pašvaldībai piekrītošā nekustamā
īpašumā „Viesītes upe” ar kadastra nr. 3266 005 0063, kas atrodas Mazzalves pagasta
Neretas novadā, un lūgumu atdalīt no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 0,03 ha lielu
zemes gabalu, uz kura atrodas valsts reģionālā autoceļa inženierbūves kompleksā ietilpstošais
tilts pār Viesītes upi, atzīt šo atdalīto zemes vienību kā piekritīgu valstij un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, saskaņā ar 29.03.1995. likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41. Panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu
un Pārejas noteikumu 4.punktu, 11.03.1992. likuma „Par autoceļiem” 4.panta 1.punktu un
Ministru Kabineta 29.09.2009. noteikumu Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts
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autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” 2.pielikumu,
pamatojoties uz LR Satiksmes ministrijas 2013.gada 16.decembra Deleģēšanas līgumā Nr.
SM 2013/57 doto pilnvarojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.,
27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska,
Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. ATDALĪT no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra nr. 3266 005 0063,
kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, 0.03 ha lielu zemes gabalu, uz kura
atrodas valsts reģionālā autoceļa P73 „Vecumnieki- Nereta-Subate” inženierbūves
kompleksā ietilpstošais tilts pār Viesītes upi.
2. ATZĪT atdalīto zemes gabalu 0.03 ha platībā kā valstij piekritīgu zemi un
PIEVIENOT pie Satiksmes ministrijai piekrītošās zemes vienības ar kadastra nr. 3266
005 0051, izveidojot vienotu zemes gabalu ar platību 6.78 ha. Zemes vienības platība
var tikt precizēta pie tās kadastrālās uzmērīšanas.
3. NOTEIKT atdalītajai zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods1101).
4. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§ (210.)
Par nekustamā īpašuma nosaukumu un lietošanas mērķi
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts Ceļi” 2015.gada 28.oktobrī
iesniegumā izteikto lūgumu piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam „P73”ar kadastra
nr. 3266 010 0379, kas sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3266
001 0113, 3266 005 0051, 3266 008 0117, 3266 010 0379, kas atrodas Mazzalves pagasta
Neretas novadā, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa –
Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. PIEŠĶIRT nosaukumu „Autoceļs P73”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV5133, nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 3266 010 0379, kas sastāv no četrām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3266 001 0113, 3266 005 0051, 3266 008
0117, 3266 010 0379.
2. Nekustamajam īpašumam „Autoceļš P73” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods1101).
3. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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16.§ (211.)
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 I.B. iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I. B., un viņa
ģimenes locekļiem dzīvojamā mājā „Madaras” labiekārtotu dzīvokli Nr. 11, Ērberģē,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, dzīvojamā platība 87,8 m2, kas nav privatizējama
un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot I.B. 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1
(vienu) gadu.
3. Uzdot Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei
Odiņai ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu
uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas I.B. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Seko informatīvais jautājums – sociālā dienesta atskaite par darbu ar ģimenēm ar bērniem.
Sēdi slēdz plkst.16.25
Nākošā domes sēde 2015.gada 29. decembrī Neretā, Neretas novada Neretas pagastā,
plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2015. gada 17. decembrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2015. gada 17. decembrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2015. gada 17. decembrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 01.12.2015.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/,

01.12.2015.
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