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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Neretas novada Neretas pagastā
2014. gada 26. jūnijā

Nr. 6

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada Neretas pagastā, Neretas novada pašvaldības
administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00, sēdi beidz plkst.16.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laima Grebska, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, (5)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Juris Zālītis - Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Zeltīte Odiņa - Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Valentīna Dubina - Neretas novada pašvaldības juriskonsults,
Inga Jermuša – Neretas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja,
Solvita Bukša – projektu vadības un plānošanas attīstības speciālists,
Mirdza Brūniņa - nekustamā īpašuma nodokļu speciālists.
Nepiedalās –
Deputāti - Olga Jalovčuka, Anna Grenciņa – Grencione, Aija Lapiņa (darba dēļ), Sandra
Andersone (slimības dēļ)
Pašvaldības darbinieki - Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja (ikgadējais
atvaļinājums).
Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt sēdes darba kārtību.
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
apstiprināt sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (S.Bukša)
2. Par dalību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētās Eiropas
reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”

3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība ” projektā „Publiskie
interneta pieejas punkti Neretas novadā”. (S.Bukša)
3. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu. (I.Strade)
4. Par noteikumu “Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu
no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem” apstiprināšanu. (I.Jermuša)
5. Par nolikuma „Administratīvās komisijas nolikums” apstiprināšanu. (R.Klibiķis)
6. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā. (R.Klibiķis)
7. Par pabalstu piešķiršanu (R.Klibiķis)
8. Par kustamās mantas atsavināšanu (R.Klibiķis)
9. Par automašīnas HYUNDAI H1 pārdošanu par brīvu cenu. (J.Zālītis)
10. Par kustamā īpašuma- autobusa IVECO DAILY pārdošanu izsolē. (V.Dubina)
11. Par nekustamā īpašuma „Ainas” Mazzalves pagastā pirkšanu (Z.Odiņa)
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
(M.Brūniņa)
12.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
M.A. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
12.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
12.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
12.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
12.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
12.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
12.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
12.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
12.9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
12.10.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
12.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads;
12.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads;
12.13. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads;
12.14. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu no bilances un norakstīšanu.
(M.Brūniņa)
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu no bilances un norakstīšanu.
(M.Brūniņa)
15. Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai. (A.Vadzīte)
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rijnieki”
Neretas pagastā, Neretas novadā. (J.Zālītis)

17. Par nekustamā īpašuma „Silamarči” Pilskalnes pagastā sadalīšanu. (A.Vadzīte)
18. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
(J.Zālītis)
19. Par zemes gabala “Vārpāni” Pilskalnes pagastā Neretas novadā, nomas tiesību izsoles
organizēšanu. (A.Vadzīte)
20. Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai. (A.Vadzīe)
21. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai. (Z.Odiņa)
22. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā. (Z.Odiņa)
1. §
Par pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
(Solvita Bukša)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
72.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.pantu, Ministru kabineta 05.05.2010.
noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu.
2. Publisko pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt Neretas novada informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis” un
Neretas novada mājas lapā paziņojumu par gada publiskā pārskata apstiprināšanu
un nodrošināt iespēju ar tā pilnu tekstu iepazīties Neretas novada pašvaldības
administrācijā, pagastu pārvaldēs, pagastu bibliotēkās un Neretas novada
pašvaldības mājas lapā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Neretas novada pašvaldības projektu vadības
un plānošanas attīstības speciālists Solvita Bukša.
2. §
Par dalību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētās Eiropas
reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība ” projektā „Publiskie
interneta pieejas punkti Neretas novadā”
( Solvita Bukša)

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.185
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība", Neretas novada dome, atklāti
balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Atbalstīt dalību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētās
Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība ”
izsludinātajā projektu konkursā un iesniegt projektu „Publiskie interneta pieejas
punkti Neretas novadā” (turpmāk – Projekts)
2. Projekta mērķis – paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām
sabiedrības grupām.

3.
4.
5.
6.

Projekta īstenošanai maksimālā ERAF kvota - EUR 27702.
Projekta realizācijai piešķirt līdzfinansējumu 15 % apmērā.
Projekta realizācijas termiņš – 2015. gada 30. jūnijs.
Projekta koordinators un atbildīgais par projekta iesniegšanu – projektu vadības un
plānošanas attīstības speciālists - Solvita Bukša

3. §
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2014
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
(Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, Neretas novada domes sēdes lēmumu Nr.
5, lēmumu Nr. 6, lēmumu Nr.21, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” –
Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs,
„pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1/2014
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”. (Pielikums Nr.1)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2014 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Neretas novada pašvaldības
budžetu 2013. gadam”
4. §
Par noteikumu “Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu
no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem” apstiprināšanu
(Inga Jermuša)
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30. panta pirmo daļu, MK 2014.
gada 18. marta noteikumiem Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” un MK 2013. gada 15. janvāra noteikumiem Nr.37 “Noteikumi
par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5
balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis
Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē
samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”.
2. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu,
188.panta pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: “Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no
vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”.

5. §
Par nolikuma „Administratīvās komisijas nolikums” apstiprināšanu
(Rolands Klibiķis)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Administratīvās komisijas nolikums”.
2. Nolikums „Administratīvās komisijas nolikums” stājas spēkā ar 2014.gada 01.
jūliju.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu,
188.panta pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Nolikums „Administratīvās komisijas nolikums”
6.§
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā
(Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.
panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas”
– nav,
nolemj:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā, 2.3. punktu izsakot šādā redakcijā:
“2.3. Domes izveidoto komisiju un darba grupu locekļiem tiek noteikta stundas
tarifa likme EUR 3.00. Komisiju (darba grupu) locekļi saņem darba samaksu ne
vairāk kā par 10 stundām mēnesī, administratīvās komisijas locekļiem ne vairāk kā
par 20 stundām mēnesī. Komisiju (darba grupu) priekšsēdētājiem papildus tiek
noteikta samaksa EUR 20.00 par vienu sēdi, protokolistiem – EUR 15.00 par vienu
sēdi.”
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. jūliju.
7.§
Par pabalstu piešķiršanu
(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 ar 5 balsīm „par”
– Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs,
„pret”- nav, „atturas” – nav,

nolemj:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. N.V.;
1.1.2. M.Ā.;
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. K.O.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 145.00 apmērā:
2.1.
K.D.
8.§
Par kustamās mantas atsavināšanu
(Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu, ņemot
vērā, ka Neretas novada pašvaldībai savu autonomo funkciju pildīšanai nav vajadzības paturēt
īpašumā kustamo īpašumu - automašīnas GAZ, modelis DUK 1; GAZ, modelis SAZ3503;
PAZ, modelis 32050; MERCEDES BENZ, modelis 0309; VAZ, modelis 21043; GAZ,
modelis 3507, kuras ir izslēgtas no Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra, ar tām
aizliegts piedalīties ceļu satiksmē un turpmāk reģistrēt kā transportlīdzekli, un sakarā ar to, ka
pieteikumus par kustamās mantas pirkšanu iesniegušas vairākas personas, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Pārdot izsolē Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo īpašumu - automašīnas:
GAZ, modelis DUK1, GAZ, modelis SAZ3503, PAZ, modelis 32050, MERCEDES
BENZ, modelis 0309, VAZ, modelis 21043, GAZ, modelis 3507.
2. Izveidot kustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- izpilddirektors Rolands Klibiķis;
Komisijas locekļi:
Zalves pagasta pārvaldes vadītāja - Dzintra Noreika,
Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja – Zeltīte Odiņa,
Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja - Aina Vadzīte,
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs – Juris Zālītis,
Pašvaldības juriskonsults – Valentīna Dubina.
Apstiprināt kustamā īpašuma izsoles noteikumus:
3.1. Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas GAZ, modelis SAZ 3503 izsoles
noteikumi;
3.2.
Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas GAZ, modelis DUK1 izsoles
noteikumi;
3.3. Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas PAZ, modelis 32050 izsoles noteikumi;
3.4. Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas MERCEDES BENZ, modelis 0309
izsoles noteikumi;
3.5. Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VAZ, modelis 21043 izsoles noteikumi;
3.6. Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas GAZ, modelis 3507 izsoles noteikumi.
4.
Vispārējās nodaļas vadītājai Sandrai Rusiņai sludinājumu par automašīnu pārdošanu
publicēt Neretas novada mājaslapā un laikrakstā „Neretas novada vēstis”.
3.

5.

Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Rolands
Klibiķis.
9.§
Par automašīnas HYUNDAI H1 pārdošanu par brīvu cenu
(Juris Zālītis)

Pamatojoties uz likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta
7.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu,
37.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, Neretas novada domes 2014. gada 29. maija lēmumu
Nr.14 (protokols Nr.5), automašīnas “Hyundai” H1, valsts reģistrācijas Nr. DL4680
atsavināšanas cenas noteikšanas komisijas sēdes 2014. gada 4. jūnija lēmumu, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Pārdot par brīvu cenu Neretas novada pašvaldības kustamo mantu - automašīnu
HYUNDAI H1, valsts reģistrācijas Nr.DL4680
2. Noteikt automašīnas HYUNDAI H1 cenu EUR 325.00 (trīs simti divdesmit pieci euro
00 centi) bez PVN
3. Sludinājumu par automašīnas pārdošanu par brīvu cenu ievietot Neretas novada domes
mājas lapā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Neretas pagasta pārvaldes vadītājs J.Zālītis
Pielikumā: Automašīnas “Hyundai” H1, valsts reģistrācijas Nr. DL4680 atsavināšanas cenas
noteikšanas komisijas sēdes protokols.
10.§
Par kustamā īpašuma- autobusa IVECO DAILY pārdošanu izsolē
(Valentīna Dubina)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma II nodaļu, ņemot vērā, ka Neretas
novada pašvaldībai savu autonomo funkciju pildīšanai nav lietderīgi paturēt īpašumā kustamo
īpašumu- autobusu IVECO DAILY, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” –
Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs,
„pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo īpašumu autobusu IVECO
DAILY, reģistrācijas Nr. FF2184, pārdodot to izsolē.
2. Izveidot kustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- izpilddirektors Rolands Klibiķis;
Komisijas locekļi:
Zalves pagasta pārvaldes vadītāja - Dzintra Noreika,
Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja – Zeltīte Odiņa,
Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja - Aina Vadzīte,
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs – Juris Zālītis,
Pašvaldības juriskonsults – Valentīna Dubina.
3. Apstiprināt kustamā īpašuma izsoles noteikumus „Pašvaldības kustamās mantas– autobusa
IVECO DAILY izsoles ar lejupejošu soli noteikumi” - pielikumā uz 3 lpp.

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
11.§
Par nekustamā īpašuma „Ainas” Mazzalves pagastā pirkšanu
(Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā, ka Mazzalves pagasta pārvalde lieto garāžu telpas, kas atrodas
nekustamajā īpašumā „Ainas”, kā arī savu funkciju nodrošināšanai nepieciešamas arī citas
telpas, kas atrodas šajā ēkā, izvērtējot nekustamā īpašuma īpašnieka piedāvājumu un SIA
„Latio” novērtējumu, pamatojoties uz likuma ‘Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm
„par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis
Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Pirkt nekustamo īpašumu „Ainas”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, (ēkas (būves
kadastra apzīmējums 3266 510 0001), nosakot pirkuma maksu EUR 5385,00 (pieci
tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro 00 centi)
2. Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim slēgt pirkuma līgumu ar
nekustamā īpašuma īpašnieku.
3. Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Mirdza Brūniņa)
12.1.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.A. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, M.A. 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.A. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 366.40 (trīs simti sešdesmit seši euro 40 centi)
M.A. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2011.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.

Ņemot vērā, ka M.A. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 77.70 (septiņdesmit septiņi 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.A. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 366.40 (trīs simti sešdesmit seši euro 40 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 288.70 (divi simti astoņdesmit
astoņi euro 70 centi.);
nokavējuma nauda – EUR 77.70 (septiņdesmit septiņi euro 70 centi.); nokavējuma
naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru
kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai,
kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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.C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 102.87(viens simts divi euro 87 centi.)
E.C. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un

nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka E.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 2.16 (divi euro 16 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 102.87 (viens simts divi euro 87 centi)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 100.71 (viens simts divi EUR,
87 centi.);
nokavējuma nauda – EUR 2.16 (divi euro 16 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.3.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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.C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,

kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 3.29 (trīs euro 29 centi.)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013. 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.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 0.13 (nulle euro 13 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 3.29 (trīs euro 29 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 3.16 (trīs euro 29 centi.);
nokavējuma nauda – EUR 0.13 (nulle euro 13 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.4.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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. C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 6.95 (seši euro 95 centi.)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013. 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 E.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 0.28 (nulle euro 28 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 6.95 (seši euro 95 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 6.67 (seši euro 67 centi.);
nokavējuma nauda – EUR 0.28 (nulle euro 28 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).

Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.5.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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. C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 13.07 (trīspadsmit euro 07 centi.)
E,C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010. 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 E.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 4.86 (četri 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 13.07 (trīspadsmit euro 07 centi)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 8.21 (astoņi euro 21 cents);
nokavējuma nauda – EUR 4.86 (četri euro 86 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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.C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 29.73 (divdesmit deviņi euro 73 centi.)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010. 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 paziņojumu. 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.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 11.05 (vienpadsmit euro 05 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 29.73 (divdesmit deviņi euro 73 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 18.68 (astoņpadsmit euro 68
centi.);

nokavējuma nauda – EUR 11.05 (vienpadsmit euro 05 centi.); nokavējuma naudu
0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma
dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad
pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.7.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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.C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 21.16 (divdesmit viens euro 16 centi.)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011. 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 E.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 7.42 (septiņi euro 42 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:

1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 21.16 (divdesmit viens euro 16 centi)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 13.74 (trīspadsmit euro 74
centi);
nokavējuma nauda – EUR 7.42 (septiņi euro 42 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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. C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 5.31 (pieci euro 31 cents)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010. 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 E.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no

laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 1.97 (viens euro 97 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 5.31 (pieci euro 31 cents)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 3.34 (trīs euro 34 centi);
nokavējuma nauda – EUR 1.97 (viens euro 97 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.9.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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, E.C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 39.47 (trīsdesmit deviņi euro 47 centi.)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010. 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 E.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 14.67 (četrpadsmit euro 67 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 39.47 (trīsdesmit deviņi euro 47 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 24.80 (divdesmit četri euro 80
centi.);
nokavējuma nauda – EUR 14.67 (četrpadsmit euro 67 centi.); nokavējuma naudu
0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma
dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad
pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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, E.C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads.

E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 34.05 (trīsdesmit četri euro 05 centi.)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010. 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 E.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 12.65 (divpadsmit euro 65 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 34.05 (trīsdesmit četri euro 05 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 21.40 (divdesmit viens euro 40
centi.);
nokavējuma nauda – EUR 12.65 (divpadsmit euro 65 centi.); nokavējuma naudu
0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma
dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad
pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).

12.11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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, E. C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 25.95 (divdesmit pieci euro 95 centi.)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013-2014.
gadiem, 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.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 1.74 (viens euro 74 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 25.95 (divdesmit pieci euro 95 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 24.21(divdesmit četri euro 21
cents);
nokavējuma nauda – EUR 1.74 (viens euro 74 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.

12.12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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, E. C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 11.52 (vienpadsmit euro 52 centi)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010. 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 E.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 4.28 (četri euro 28 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 11.52 (vienpadsmit euro 52 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 7.24 (septiņi euro 21 centi.);
nokavējuma nauda – EUR 4.28 (četri euro 28 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.

4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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, E. C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 63.19 (sešdesmit trīs euro 19 centi.)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010. 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.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 23.45 (divdesmit trīs euro 45 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 63.19 (sešdesmit trīs euro 19 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 39.74( trīsdesmit deviņi euro,
74 centi.);
nokavējuma nauda – EUR 23.45 (divdesmit trīs euro 45 centi.); nokavējuma naudu
0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma

dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad
pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
12.14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.C. 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, E.C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
E.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 12.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 68.10 (sešdesmit astoņi euro 10 centi)
E.C. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010. 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.C. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maijam sastāda kopsummā EUR 25.31 (divdesmit pieci euro 31 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, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:

1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 12.jūniju sastāda
kopsummā EUR 68.10 (sešdesmit astoņi euro 10 centi)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 42.79 ( četrdesmit divi euro 79
centi);
nokavējuma nauda – EUR 23.45 (divdesmit trīs euro 45 centi); nokavējuma naudu
0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma
dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad
pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
no bilances un norakstīšanu
(Mirdza Brūniņa)
Ņemot vērā, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Natre”, reģ.Nr. 4000336147,
juridiskā adrese Avotu iela 76-13, Rīga, ir likvidēta 16.04.2010., par ko liecina uzziņa
LURSOFT datu bāzē, nekustamie īpašumi “Mežgalāres”, Zalves pagasts, Neretas novads un
“Kalngalāres’’, Zalves pagasts, Neretas novads reģistrēti uz citu īpašnieku vārda, pamatojoties
uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā noteikts, ka prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis
parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites, Neretas novada dome, atklāti
balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības bilances, norakstot nekustamā īpašuma nodokļa
parādu, kas izveidojies par 2008. gadu:
par nekustamo īpašumu ‘’ Mežgalāres’’, Zalves pagasts, Neretas novads
zeme EUR 17.12
soda nauda EUR 17.12
Kopā EUR 34.24:
par nekustamo īpašumu “Kalngalāres’’, Zalves pagasts, Neretas novads
zeme EUR 2.76
soda nauda EUR 2.76
Kopā EUR 5.76
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
no bilances un norakstīšanu
(Mirdza Brūniņa)
Ņemot vērā, ka Aizkraukles rajona Neretas piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
reģ.Nr. 58703001721, juridiskā adrese Dzirnavu iela 6, Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads, ir likvidēta 23.03.1993., par ko liecina uzziņa LURSOFT datu bāzē, par nekustamo
īpašumu „Sierotava” laika periodā no1999. līdz 2010. gadam ir izveidojies nekustamā
īpašuma nodokļa parāds, pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu,
kurā noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz
no uzskaites, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības bilances Aizkraukles rajona Neretas
piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību, norakstot nekustamā īpašuma nodokļa parādu:
par nekustamo īpašumu “Sierotava”, Zalves pagasts, Neretas novads
zeme EUR 487.02
soda nauda EUR 505.50
Kopā EUR 992.52
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§
Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai
(Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekritīgo zemi”4.punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Neretas novada pašvaldībai piekrīt lauku apvidus zeme Dzeņi 2, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads, 1.39 ha platībā
2. Zemes gabalam Dzeņi 2 noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecībā izmantojamā
zeme
3. Zemes gabalu ierakstīt zemes grāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja A. Vadzīte.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā , viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rijnieki”
Neretas pagastā, Neretas novadā
(Juris Zālītis)

Neretas novada dome ir iepazinusies un izvērtējusi zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Rijnieki” Neretas novada Neretas pagastā sadalīšanā, izveidojot divas
zemes vienības.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanai iesniedzis sertificēts zemes ierīkotājs A.B.
Izskatot A.B. 2014.gada 05.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts Neretas novada
pašvaldībā 10.06.2014. Nr. 2.1-9/413, kurā izteikts lūgums apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Rijnieki”, Neretas pagastā, Neretas novadā tika konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz zemnieku saimniecības „Jāņi”
īpašuma „Rijnieki” īpašnieka A.O., iesniegumu un Neretas novada domes 2014.
gada 27.marta lēmumu Nr.13 (protokols Nr. 3). Īpašuma sadales mērķis- zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3270 009 0012 sadalīšana divās atsevišķās zemes
vienībās.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- (kods 0101).
3. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis IK "Sertificēts mērnieks A. Bērziņš”,
2010.gada 22. decembra sertifikāts Nr…….
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15.
panta pirmās daļas 13. punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19. panta
pirmo punktu, Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes nolikumi” 4., 5., 30., 31.2. punktu, Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumi Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. punktu. Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rijnieki”, Neretas
novada Neretas pagastā.
2. Piekrist īpašuma „Rijnieki”, Neretas novads, Neretas pagasts, sadalīšanai saskaņā ar
izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. No nekustamā īpašuma „Rijnieki” atdalīt zemes vienību ar platību 1.1 ha jauna
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Mazā Kalnamuiža” izveidošanai. Atdalāmajai
zemes vienībai mainīt adresi no „Rijnieki”, Neretas pagasts, Neretas novads uz adresi
„Mazā Kalnamuiža”, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118 un noteikt lietošanas
mērķi- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- kods 0101.
4. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 19.6 ha un kadastra apzīmējumu 3270 009 0012
ar nosaukumu „Rijnieki” saglabāt esošo lietošanas mērķi - „Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- kods 0101.
5. Paliekošajai zemes vienībai nodibināt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumus:
1 – 0301 – servitūts – tiesība uz braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr. 3270 009 0054 – 0.13 km,
2 – 0301 - servitūts - tiesība uz braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr. 3270 009 0039 – 0.33 km,
3 – 0301 – servitūts – tiesība uz braucamo ceļu par labu nekustamajiem īpašumiem ar
kadastra Nr. 3270 009 0010, 3270 009 0027 – 0.36 km.
6. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību un servitūtu platības var tikt precizētas.
7. Nosūtīt apstiprinātā zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru un projekta grafisko
daļu Valsts Zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai atbilstoši Zemes ierīcības
likuma 20.punktam.
8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.

17.§
Par nekustamā īpašuma „Silamarči” Pilskalnes pagastā sadalīšanu
(Aina Vadzīte)
Neretas novada pašvaldībā ir saņemts A.O. 2014. gada 05. jūnija iesniegums par
nekustamā īpašuma „Silamarči”, kurš atrodas Neretas novada Pilskalnes pagastā, sadalīšanu
divos īpašumos, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu.
Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3.punkts paredz pie zemes vienību
robežu pārkārtošanas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā šī likuma izpratnē zemes gabals
ir zemes vienība, kas norobežota ar pastāvīgiem situācijas elementiem un no minētā īpašuma
tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība, nemainot objekta ārējo kontūru vai apjomu, zemes
ierīcības projekts nav jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
20.panta 1.punktu, neveidojas jauns kadastra objekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 20. punktu, 27.
punktu, Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 20. panta 1. punktu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.1. punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembrs
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma „Silamarči”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā
18.9 ha kopplatībā , zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3274 005 0111 ar platību
6.0 ha , neizstrādājot sadalīšanas projektu vai detālplānojumu.
2. Atdalītajam zemes īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu “Auļi-2”.
3. Atdalāmajam zemes gabalam noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
4. Paliekošajam zemes gabalam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3274 005 0033 13,9 ha platībā atstāt nosaukumu “Silamarči” un noteikt zemes
izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101)
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
18.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
(Juris Zālītis)
Izskatot Z/S Sluķenes, reģistrācijas Nr. 45401017734, īpašnieka G.L. 14.05.2014.
iesniegumu (1-13.2/332) par pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a) punktu, MK 2007.gada 30. oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publisko personu zemes nomu” 18.1. punktu MK
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 12.1.1..punktu
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:

1. Iznomāt Z/S Sluķenes, , juridiskā adrese „Jaunzemi”, Neretas pagastā, Neretas novadā,
Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes gabalu „Grāvmalas” ar platību 2.14 ha
Neretas 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. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt zemes nomas līgumu ar Z/S Sluķenes
īpašnieku G.L., līgumā paredzot noteikumu par termiņa pagarināšanu līdz 5 gadiem.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par zemes gabala “Vārpāni” Pilskalnes pagastā Neretas novadā, nomas tiesību izsoles
organizēšanu
(Aina Vadzīte)
Neretas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus no fiziskām personām par zemes
vienības “Vārpāni” ar kadastra Nr. 3274 003 0035 iznomāšanu. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunkts, MK 2007. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli par Neretas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – zemes gabalu ar šādu nosaukumu, platību, kadastra apzīmējumu un
kadastrālo vērtību – “Vārpāni”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 3274 003 0035 7,7 ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 2081.00
(divi tūkstoši astoņdesmit viens eiro un 00 centi).
2. Izveidot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte;
Komisijas locekļi:
Pilskalnes pagasta pārvaldes kasiere - Mirdza Varekoja,
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja - Ilona Strade,
Juriskonsults – Valentīna Dubina
3. Apstiprināt zemes nomas izsoles noteikumus – pielikumā uz 4 lapām.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja A.Vadzīte.
20.§
Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai
(Aina Vadzīte)
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18. jūnija vēstuli Nr.2-04/511 par rezerves
zemes fonda zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 1.un 5.punktu un
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18. pantu , pārejas noteikumu
3.punkta 3.apakšpunktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:

1. Neretas novada pašvaldībai piekrīt šādas zemes vienības:
1.1. Zemes vienības, uz kurām ir pašvaldībai piekrītošas ēkas (būves)
N.pk. Kadastra nr.
Nosaukums
Platība ha
1
32740040054
Cinīši
1.5
2
32740040054
Cinīši
0.5
3
32740040059
Dravenieki
1
4
32740040059
Dravenieki
1
5
32740040152
Dzeņi 2
1.36
6
32740050243
Ūdenstornis
0.11
7
32740050246
Kalna iela 6
0.13
8
32740050247
Kalna iela 1
0.17
9
32740050248
Kalna iela 3
0.13
10
32740050249
Kalna iela 5
0.1
11
32740050252
Draudzības iela 10
0.22
12
32740050253
Draudzības iela 1
0.14
13
32740050271
Draudzības iela 3
0.12
14
32740050272
Draudzības iela 7
0.12
1.2.zeme piešķirta pašvaldībai personisko palīgsaimniecību vajadzībām:
N.pk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26.
27.
28
29

Nosaukums
32740010049
32740020053
32740020053
32740020041
32740030096
32740040125
32740040125
32740040155
32740040155
32740040170
32740040171
32740040171
32740050138
32740040125
32740050198
32740040171
32740050222
32740050240
32740050284
32740050285
32740040125
32740040171
32740040171
32740040091
32740040092
32740050124
32740050126
32740050164
32740060091

Kadastra nr.
Pilītes
Skosas
Skosas
Kalna Grievalti(pašv.)
Vīņauku lauks
Pagasta pašvaldība
Pagasta pašvaldība
Jaunā trase
Jaunā trase
Liepiņas
Latvenergo
Latvenergo
Āres
Pagasta pašvaldība
Eglaines
Latvenergo
Silmači
Pārejas punkts
Starpgabals kalte
Kalte
Pagasta pašvaldība
Latvenergo
Latvenergo
Dzeņi 2
Vītoli
Dūmiņi
Dūmiņi
Ezeri
Osāni

Platība ha
1.30
4
26.8
11.2
3.8
1.9
1.8
0.7
0.9
0.6
0.4
0.8
3.7
1.9
3.0
0.7
9.7
0.15
0.03
0.02
6.7
0.6
1
6.48
0.4
1.7
3.87
1.11
43.0

2. Pilskalnes pagasta vadītājai A.Vadzītei lēmumu un grafisko pielikumu iesniegt Valsts
zemes dienestam datu aktualizācijai.

21.§
Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai
(Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā M.Š. pilnvarotās personas Ģ.P., adrese (adrese), 2014.gada 18. jūnija
iesniegumā ( reģ. nr. 2.1.-9/457) izteikto lūgumu piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3266 013 0105, kas atrodas Mazzalves pagasta Neretas novadā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 013 0105 piešķirt nosaukumu - „Spociņi”,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.
2. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
22.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
(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 K.G. 26.05.2014. iesniegumu,
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu K. G.
dzīvojamā mājā “Lakstīgalas”, dzīvokli Nr.5 ar kopējo dzīvojamo platību 24,05 m2,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot K.G. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 gadu.
3. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtībā paredzētie jautājumi ir izskatīti.
Nākošā domes sēde 2014.gada 24. jūlijā Neretas novada Neretas pagastā Neretas novada
pašvaldības administrācijas telpās plkst.15.00

Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2014. gada 10. jūlijā plkst. 10.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2014. gada 10. jūlijā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2014. gada 10. jūlijā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdi beidz plkst.16.00
Sēdi vadīja:
Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja:
Neretas novada pašvaldības sekretāre

Arvīds Kviesis
Edīte Dābola

