LATVIJAS REPUBLIKA

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

NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.15
Neretas novada Neretas pagastā

2015. gada 29. decembrī

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.11/2015 “Par Neretas novada
pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2015 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu.
3. Par noteikumu „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katras dzīvojamās mājas
īpašnieka maksu daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem
pakalpojumiem Neretas novadā” apstiprināšanu.
4. Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta
apstiprināšanu 2016. gadam
5. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu
6. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
7. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
8. Par pabalstu piešķiršanu
9. Par parādu norakstīšanu
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
M.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
12. Par zemes lietošanas mērķu maiņu.
13. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā:
13.1.
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu V.P.;
13.2.
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu I.B.;
13.3.
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu E.R..
14. Par zemes gabalu atzīšanu par starpgabalu
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, 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,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja.
Žanna Miezīte – izglītības darba speciālists,
Mirdza Brūniņa – pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālists.
1. § (212.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2015 “Par Neretas novada
pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Anna Grenciņa – Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr 11/2015 „Par Neretas
novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.
2. Vispārējai nodaļai triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt saistošos
noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma publicēt saistošos
noteikumus Neretas novada domes informatīvajā izdevumā “Neretas Novada Vēstis”
un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pēc tam tos publicējot arī pašvaldības
tīmekļa vietnē www.neretasnovads.lv.
2. § (213.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2015 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione,
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. § (214.)
Par noteikumu „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katras dzīvojamās mājas
īpašnieka maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem
Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada
15.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.524 ”Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un
uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai
nepieciešamajiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina
un uzskaita katras dzīvojamās mājas īpašnieka maksu par dzīvojamās mājas
uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem Neretas novadā ”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4.§ (215.)
Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
amatu saraksta apstiprināšanu 2016. gadam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, 2013.gada 28.novembra nolikumu „Neretas novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības „Amatu sarakstu 2016.gadam”.
2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt apstiprināto „Amatu sarakstu 2016.gadam”
pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām.
Pielikumā:
Neretas novada pašvaldības amatu saraksts 2016.gadam uz 5 lapām.
5.§ (216.)
Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 ”Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 5.,7.1, 10.punktu 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1616
“Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 14.punktu, ņemot vērā faktisko izglītojamo skaitu izglītības
iestādēs, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Aivars Miezītis un Laima Grebska balsojumā nepiedalās, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. No 2016.gada 01.janvāra līdz 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 direktoram – EUR 1240, tai skaitā
EUR 961.34 no mērķdotācijām un EUR 278.66 pašvaldības līdzfinansējums;
1.2.
Mazzalves pamatskolas direktoram – EUR 1082, tai skaitā EUR 821.93 no
mērķdotācijām un EUR 260.07 pašvaldības līdzfinsējums;
1.3.
Sproģu pamatskolas direktoram – EUR 701, tai skaitā EUR 445.30 no
mērķdotācijām un EUR 255.70 pašvaldības līdzfinsējums;
1.4.
Neretas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” vadītājam – EUR 910, tai
skaitā EUR 198.52 no mērķdotācijām un EUR 711.48 pašvaldības līdzfinsējums.
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.
6.§ (217.)
Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” 11.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”, uz Saeimā pieņemto likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” un 2016.gada
janvārim - augustam valsts piešķirto finansējumu Neretas novadam, atklāti balsojot: PAR –
8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.1. Vispārējā izglītībā 41624.- euro mēnesī atbilstoši normētajam skolēnu skaitam un
realizējamajām izglītības programmām katrā no izglītības iestādēm sadalīt sekojoši:
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 26912.94 euro
Mazzalves pamatskola
10479.98 euro
Sproģu pamatskola
4231.08 euro

KOPĀ MĒNESĪ
41624,- euro
1.2. Interešu izglītībā 1227 euro atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs 1.12.klasēs sadalīt sekojoši:
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 761.34 euro
Mazzalves pamatskola
337.68 euro
Sproģu pamatskola
127.98 euro
KOPĀ MĒNESĪ
1227 euro
1.3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 3006 euro atbilstoši izglītojamo skaitam
katrā izglītības iestādē sadalīt sekojoši:
PII "Ziediņš"
2041.81 euro
Mazzalves pamatskola
737.32 euro
Sproģu pamatskola
226.87 euro
KOPĀ MĒNESĪ
3006.- euro

7.§ (218.)
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Neretas
novada pašvaldības nolikumu “ Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem”
4. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt atbalstu 100,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 7 (septiņām)
personām.
2.
3.

Piešķirt atbalstu 150,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 1 (vienai) personai.
Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai plānot pašvaldības budžetā 2016. gadam
domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļā .
8.§ (219.)
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, Neretas novada dome , atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, 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. M.P. (Nereta)
1.1.2. S.P. (Nereta)
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. I.G. (Nereta)
1.3.
90 gadu dzīves jubilejā 30.00 EUR apmērā:
1.3.1. O.D. (Pilskalne)

2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1.
L.K.
2.2.
L.Z.
2.3.
G.L.
2.4.
P.S.
9.§ (220.)
Par parādu norakstīšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot Zalves pagasta pārvaldes vadītājas Dzintras Noreikas un nekustamā īpašuma
nodokļu speciālistes Mirdzas Brūniņas sniegto informāciju, ka O.P. (mirusi xxxxxxxxxx,
Neretas novada dzimtsarakstu nodaļas 14.12.2015. izziņa Nr.xxxxxxxx) līdz 2015. gadam par
nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, ir izveidojies dzīvojamo telpu īres un komunālo
maksājumu un 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, Neretas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Laima Grebska,
Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites O.P:
1.1.
dzīvojamo telpu īres un komunālo maksājumu parādu, EUR 450,06 (četri simti
piecdesmit eiro un seši centi);
1.2.
nekustamā īpašuma nodokļa parādu
pamatsumma EUR 42.42
soda nauda EUR 22.71
kopā EUR 65.13 (sešdesmit pieci euro 13 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§ (221.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
(Ziņo: Mirdza Brūniņa)
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, M. S. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
M.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 17.decembrim pašvaldības budžetā
nav samaksājis, kopsummā EUR 13.42 (trīspadsmit euro 42 centi.)
M.S. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadu,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un

nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka M.S. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2015.gada 17.decembri sastāda kopsummā EUR 1.24 (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, atklāti balsojot: PAR
– 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.S., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 17.decembri sastāda kopsummā
EUR 13.42 (trīspadsmit euro 42 centi.):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 12.18 (divpadsmit euro 18
centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 1.24 (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: Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu izpildītājam L.Gulbei ar
ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV5101.
11.§ (222.)
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
(Ziņo: Dzintra Noreika)
2015. gada 29. oktobrī T.G. Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvalde ir
nosūtījusi rakstisku paziņojumu Nr. 2.7.-6/77 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, ja divu
nedēļu laikā Zalves pagasta pārvaldē neiesniegs dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Zalves pagasta pārvaldē T.G. nav iesniegusi dokumentus, kas
apliecinātu viņas tiesisko pamatojumu dzīvot deklarētajā adresē. Pamatojoties uz Dzīvesvietas

deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1)
2)

Anulēt T.G. deklarēto dzīvesvietas adresi- (adrese).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ (223.)
Par zemes lietošanas mērķu maiņu
(Ziņo: Dzintra Noreika)

Atbilstoši Zalves pagasta teritorijas plānojumam, nekustamie īpašumi ar kadastra
apzīmējumu Nr. 32960110038, Nr. 32960130186 atrodas lauksaimniecībā izmantojamo
zemju teritorijā.
Pieņemot lēmumu, Neretas novada dome ņem vērā, ka zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu Nr. 32960110038, Nr. 32960130186 Zalves pagastā, Neretas novadā, ir noteikts
zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), un zemes vienību mērķa maiņa nav pretrunā ar atļauto zemes izmantošanu.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo
funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un
apbūves kārtību, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1,
17.4. un 18.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa – Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Mainīt zemes lietošanas mērķi no:
1.1. „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101, uz
„Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā” kods 1101, zemes vienības kadastra Nr. 32960110038.
1.2. „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101, uz
„Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā” kods 1101, zemes vienības kadastra Nr. 32960130186.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.

13.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
13.1.§ (224.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu V.P.
Izskatot V.P. 04.12.2015. iesniegumu (Nr.2.1-8/815) 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 – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt V.P. deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes gabalu 17,9 ha
platībā ar kadastra Nr. 3296 012 0011 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 V.P.
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.
13.2.§ (225.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu I.B.
Izskatot I.B. 04.12.2015. iesniegumu (Nr.2.1-8/817) 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 – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt I.B. deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes gabalu “Krusieši”
1,1 ha platībā ar kadastra Nr. 3296 006 0240, 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 I.B.
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.
13.3.§ (226.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu E.R.
Izskatot E.R. 14.12.2015. iesniegumu (Nr.2.1-8/816), 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 – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:

1. Iznomāt E.R. deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes gabalu 8,5 ha platībā
ar kadastra Nr. 3296 012 0062 Zalves pagastā uz 1 gadu, 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 E.R..
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.
14.§ (227.)
Par zemes gabalu atzīšanu par starpgabalu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Neretas novada dome izskatīja jautājumu par zemes gabalu ar apzīmējumu kadastrā
3296 004 0048, 3296 005 0068, 3296 006 0252, 3296 010 0064, 3296 011 0061, 3296 013
0111, 3296 013 0181, Zalves pagastā, Neretas novadā atzīšanu par starpgabalu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 1. panta 11. punktu zemes
starpgabals ir zemes gabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj
attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai
kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai/ ceļam.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 6. punkta zemes reformas laikā
pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kuras piederība
1940. gada 21. jūlijā nav konstatēta, ja tā ir zemes starpgabals un par kuru pašvaldības dome
ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 6. punktu, Zalves pagasta padomes
2008.gada 22.februāra sēdes (protokols Nr.2 §6) apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem
Nr.2 „Zalves pagasta teritorijas plānojums 2008- 2020.gadam” un ņemot vērā augstākminēto,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa – Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldības piekrītošu zemes gabalu
1.1.
ar apzīmējumu kadastrā 3296 004 0048 „Ozoli”, Zalves pagasts, Neretas
novads, 3,5 ha platībā par starpgabalu;
1.2.
ar apzīmējumu kadastrā 3296 005 0068 „Vēsmas”, Zalves pagasts, Neretas
novads, 5,2 ha platībā par starpgabalu;
1.3.
ar apzīmējumu kadastrā 3296 006 0252 „Pagasta brīvās zemes 1”, Zalves
pagasts, Neretas novads, 1,1 ha platībā par starpgabalu;
1.4.
ar apzīmējumu kadastrā 3296 010 0064, Zalves pagasts, Neretas novads, 1 ha
platībā par starpgabalu;
1.5.
ar apzīmējumu kadastrā 3296 011 0061 „Līču pļava”, Zalves pagasts, Neretas
novads, 1.4 ha platībā par starpgabalu;
1.6.
ar apzīmējumu kadastrā 3296 013 0111 „Stradi”, Zalves pagasts, Neretas
novads, 0.37 ha platībā par starpgabalu;
1.7.
ar apzīmējumu kadastrā 3296 013 0181 „Mazlīdumnieki”, Zalves pagasts,
Neretas novads, 0.7 ha platībā par starpgabalu.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Jelgavā,
Atmodas ielā Nr. 19, LV – 3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēdi slēdz plkst.15.20
Nākošā domes sēde 2016.gada 28. janvārī Neretā, Neretas novada Neretas pagastā,
plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2016. gada 14. janvārī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2016. gada 14. janvārī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2016. gada 14. janvārī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 05.01.2016.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/,

05.01.2016.

