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.10
Neretas novada Neretas pagastā

2017. gada 24. augustā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Par pabalstu piešķiršanu
Par grozījumiem Neretas novada domes 2017. gada 23. februāra sēdes lēmumā Nr.26
Par termiņa pagarināšanu Neretas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanai
Par Mazzalves pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Viesītes novada pašvaldību (Viesītes mūzikas un
mākslas skola)
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
9.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
9.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no J.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
9.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.R. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
9.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.R. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
9.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.R. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
9.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no S.R. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
9.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
10. Par nekustamo īpašumu – pašvaldības autoceļu “Ābelītes ceļš”, “VilkupeVitānmuiža-Ābelītes ceļš”, “Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri” posmu nodošanu
valstij bez atlīdzības
11. Par zemes vienības lietošanas mērķi Pilskalnes pagastā
12. Par zemes vienības lietošanas mērķi Neretas pagastā
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Miezāni”,
kad.apz. 3270 010 0074, Neretas pagastā, Neretas novadā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14. Par nekustamā īpašuma “Vecupe” Neretas pagastā sadalīšanu.
15. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
16. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
17. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
17.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā N.G.
17.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā M.B.
17.3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā I.N.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna (8)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Rihards Trukša – Neretas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste,
Daiga Meldere – sabiedrisko attiecību speciāliste.
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu par Inas Riekstiņas
deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa, un ierosina balsot par sēdes darba kārtības
papildināšanu ar šo jautājumu.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Ina Riekstiņa, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Inga Zvilna, Aija Lapiņa), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:
18. Par Inas Riekstiņas deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
1. § (201.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
(apstiprināts ar 2016. gada 24. novembra domes sēdes lēmumu Nr.184 (protokols
Nr.12, 1.p.)
1.1.
Zalves pagasta pārvaldē:
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1.1.1. Izslēgt no amatu saraksta struktūru “Sproģu pamatskola” ar tajā
esošajām amata vienībām
1.1.2. Papildināt struktūru “Komunālā nodaļa” ar amatu - ēkas un teritorijas
uzraugs/ apkures krāšņu kurinātājs (7 mēn.), amata vienību skaits -1 un
ēkas un teritorijas uzraugs (5 mēn.), amata vienību skaits – 0,5;
1.1.3. Izslēgt no amatu saraksta struktūras “Izglītības, kultūras un sporta
nodaļa” amatu – pagarinātās dienas grupas skolotājs;
1.1.4. Amatam “pārvaldes sekretārs” noteikt 0.5 amatu vienības
1.2.
Domes administrācijā sadaļā “Izglītības un kultūras jomas speciālisti” amatam
“bibliotēkas vadītājs” noteikt 4.5 amata vienības
2. Grozījumus veikt ar 2017. gada 1. septembri.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis
2.§ (202.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: Rihards Trukša)
Izskatot Neretas kultūras nama amatierteātra “Leišmalīte” režisores Aijas Kalnāres
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21.
panta pirmās daļas 23. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Neretas kultūras nama amatierteātra režisores Aijas Kalnāres dalību Latvijas
Kultūras akadēmijas organizētajos profesionālās pilnveides kursos “Režija un
aktiermeistarība skatuves mākslas kolektīvu vadītājiem” 160 stundu apjomā.
2. Segt no Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldes 2017. gada
pamatbudžeta līdzekļiem EUR 220,00 (divi simti divdesmit euro 00 centi) daļējai
maksai par kursiem, līdzekļus pārskaitot pēc rēķina piestādīšanas.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.
3. § (203.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Neretas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Par pašvaldības pabalstiem Neretas
novadā” trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.1.1. E.B.
1.1.2. V.K.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1. S.P.
4.§ (204.)
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Par grozījumiem Neretas novada domes 2017. gada 23. februāra sēdes lēmumā Nr.26
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā, ka pabalsta saņēmēja V.Z. pirms pabalsta saņemšanas mirusi, 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” 15.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no 2017. gada 23. februāra Neretas novada domes sēdes lēmuma Nr.26
(protokols Nr. 2, 5. §) 1.3.1. apakšpunktu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. § (205.)
Par termiņa pagarināšanu Neretas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanai
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz Neretas novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.190 “Par termiņa
noteikšanu Neretas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanai” līdz 2017.gada
15.augustam, domē netika saņemts pietiekams Vēlēšanu komisijas kandidātu iesniegumu
skaits.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
(turpmāk – Likums) 2.panta pirmā daļa noteic, ka vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas
pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku un komisijas pilnvaras
izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.
Likuma 5.panta pirmā daļa noteic, ka novada vēlēšanu komisiju ievēl attiecīgā novada dome
triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas.
Likuma 9.pants paredz, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka
attiecīgā novada dome, kas pēc lēmuma pieņemšanas par termiņa noteikšanu izliek attiecīgu
paziņojumu redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 9. pantu , atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Pagarināt Neretas novada Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2017.gada
22.septembrim.
6. § (206.)
Par Mazzalves pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Aivars Miezītis)
[..].
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Vispārējās
izglītības likuma 9. panta otro daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 28. punktu, atklāti
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balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mazzalves pamatskolas nolikumu.
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: Mazzalves pamatskolas nolikums.
7. § (207.)
Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Viesītes novada pašvaldību (Viesītes mūzikas un
mākslas skola)
(Ziņo: Viktorija Trukša)
[..]
Deputāti atbalsta ieteikumus un piekrīt balsot par sadarbības līguma, ar labojumiem, slēgšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ceturto daļu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma 45.panta otro daļu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, 18.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt Sadarbības līgumu ar Viesītes novada pašvaldību par likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās autonomās funkcijas
deleģēšanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolai.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim parakstīt Neretas novada pašvaldības
vārdā šī lēmuma pirmajā punktā minēto Sadarbības līgumu.
8. § (208.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu
no grāmatvedības uzskaites
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz to, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Konika”, Reģ.Nr 40003338713, ar
05.04.2016. sprieduma lietu C30507916 ir pasludināts maksātnespējas process (informatīvā
uzziņa no maksātnespējas procesa administratora Agneses Liepiņas sert. Nr 00591), kā arī
nekustamie īpašums “Ingmāri”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.3270 004 0042
un “Dūmi”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr 3270 004 0052, ir reģistrēti uz
citiem īpašniekiem, 15.12.2009.MK noteikumiem 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, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par 2014.gadu SIA”KONIKA:
par nekustamo īpašumu “Ingmāri’’,” Dūmi’’ Neretas pagasts, Neretas novads
zeme EUR 61.80
soda nauda EUR 36.29
Kopā EUR 98.09
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
9.1. § (209.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.Z. 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, M.Z. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx.
M.Z. aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 10.augustam
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 420.04 (četri simti divdesmit euro 04
centi)
M.Z. izsūtītais maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 20162017.gadu, 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 M.Z. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā EUR 32.96 (trīsdesmit divi euro 96 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, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
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1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.Z., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā
EUR 420.04 (četri simti divdesmit euro 04 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 387.08 (trīs simti
astoņdesmit septiņi euro 08 centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 32.96 (trīsdesmit divi EUR 96 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.58 zvērinātam tiesu
izpildītājam J.Stepanovam ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, LV1039.
9.2. § (210.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no J.B. 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, J. B. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.xxxx.
J.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 10.augustam
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 82.42 (astoņdesmit divi euro 42 centi.)
J.B. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.2017.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka J.B. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
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laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2015.gada 12.novembrim sastāda kopsummā EUR 16.85 (sešpadsmit euro 85 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.B., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā
EUR 82.42 (astoņdesmit divi euro 42 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 65.57 (sešdesmit pieci
euro 57 centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 16.85 (sešpadsmit euro 85 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.37 zvērinātam tiesu
izpildītājam G.Gruziņai - Vancevičai ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Parka iela 1a-606,
Ogre, LV-5001.
9.3. § (211.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.R. 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, G.R. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.xxxx.
G.R. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 10.augustam
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 242.10 (divi simti četrdesmit divi euro
10 centi)
G.R. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.2017.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
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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 G.R. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā EUR 52.95 (piecdesmit divi euro 95 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.R., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā
EUR 242.10 ( divi simti četrdesmit divi euro 10 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 189.15 (viens simts
astoņdesmit deviņi euro 15 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 52.95 (piecdesmit divi euro 95 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
9.4. § (212.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.R. 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”.
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Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, G.R. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.xxxx.
G.R. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 10.augustam
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 62.95 (sešdesmit divi euro 95 centi.)
G.R. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.2017.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 G.R. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā EUR 13.81 (trīspadsmit euro 81 cents).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.R., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā
EUR 62.95 (sešdesmit divi euro 95 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 49.14 (četrdesmit deviņi
euro 15 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 13.81 (trīspadsmit euro 81 cents).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
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Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
9.5. § (213.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.R. 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, G.R. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.xxxx.
G.R. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 10.augusts
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 386.33 (trīs simti astoņdesmit seši euro
33 centi)
G.R. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.2017.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 G.R. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā EUR 109.77 (viens simts deviņi euro 77 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.R., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 10.augustu sastāda
kopsummā EUR 386.33( trīs simti astoņdesmit seši euro 33 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 276.56 (divi simti
septiņdesmit seši euro 56 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 109.77 (viens simts deviņi euro 77 centi).
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1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
9.6. § (214.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no S.R. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskanes 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, S. R. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.xxxx.
S.R. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 10.augustam
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 318.91 (trīs simti astoņpadsmit euro 91
cents)
S.R. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.2017.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 S.R. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā EUR 48.63 (četrdesmit astoņi euro 63 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, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
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Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no S.R., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā
EUR 318.91 (trīs simti astoņpadsmit euro 91 cents)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 270.28 ( divi simti
septiņdesmit euro 28 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 48.63 (četrdesmit astoņi euro 63 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērinātam tiesu
izpildītājam J.Šņepstam ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Brīvības iela 116, Jēkabpils,
Aizkraukles novads, LV-5101.
9.7. § (215.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.S. 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, I. S. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx.
I.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 10.augustam
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 158.68 ( viens simts piecdesmit astoņi
euro 68 centi)
I.S. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2013.2017.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.
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Ņemot vērā, ka I.S. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā EUR 48.22 (četrdesmit astoņi euro 22 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, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.S., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 10.augustu sastāda kopsummā
EUR 158.68 ( viens simts piecdesmit astoņi euro 68 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 110.46 ( viens simts
desmit euo 46 centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 48.22 (četrdesmit astoņi euro 22 centi)
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.§ (216.)
Par nekustamo īpašumu – pašvaldības autoceļu “Ābelītes ceļš”, “Vilkupe-VitānmuižaĀbelītes ceļš”, “Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri” posmu nodošanu valstij bez
atlīdzības
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM nekustamo īpašumu pārvalde,
reģistrācijas Nr. 40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, 09.03.2017.
iesniegumu par pašvaldības ceļu posmu „Ābelītes ceļš”, „Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”,
„Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri” Zalves pagastā, Neretas novadā nodošanu īpašumā bez
atlīdzības Latvijas Valsts Zemkopības ministrijas personā,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 21.panta 1.daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu,
4.panta pirmo un otro daļu, 42.panta otro daļu, 43.pantu, Pārejas noteikumu 3.punktu, atklāti
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balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:

2.

3.

4.

5.

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamos īpašumus
Zalves pagastā:
1.1. ”Ābelītes ceļš”, kadastra Nr. 3296 011 0038, 738 m;
1.2. ”Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”, kadastra Nr. 3296 0090040, 1.posms,
1033m;
1.3. ”Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”, kadastra Nr. 3296 0090040, 2.posms, 409m;
1.4. “Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri”, kadastra Nr.3296 013 0167, 1039 m
Slēgt vienošanos ar AS „Latvijas valsts meži” par īpašumu ”Ābelītes ceļš”, kadastra Nr.
3296 011 0038, ”Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”, kadastra Nr. 3296 0090040,
1.posms, ”Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”, kadastra Nr. 3296 0090040, 2.posms,
“Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri”, kadastra Nr.3296 013 0167 reģistrāciju
zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda.
Pilnvarot AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM nekustamie īpašumi”
Vidusdaugavas mežsaimniecības nekustamo īpašumu speciālistes Vilmas Malašenokas
personā veikt visas nepieciešamās darbības, lai īpašumus ”Ābelītes ceļš”, kadastra Nr.
3296 011 0038, ”Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”, kadastra Nr. 3296 0090040,
1.posms, ”Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”, kadastra Nr. 3296 0090040, 2.posms,
“Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri”, kadastra Nr.3296 013 0167, reģistrētu
zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda.
Lēmumu par pašvaldības īpašumu ”Ābelītes ceļš”, kadastra Nr. 3296 011 0038,
”Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”, kadastra Nr. 3296 0090040, 1.posms, ”VilkupeVitānmuiža-Ābelītes ceļš”, kadastra Nr. 3296 0090040, 2.posms, “Sproģi-TīrumiKalnadruvas-Vēveri”, kadastra Nr.3296 013 0167, nodošanu Latvijas Valsts Zemkopības
ministrijas personā pieņemt pēc šo īpašumu reģistrācijas zemesgrāmatā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§ (217.)
Par zemes vienības lietošanas mērķi Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)

Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2017.gada 31.jūlija
vēstuli Nr. 2-04.1-Z/165 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
ar kadastra Nr.3274 005 0290, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta 8. daļu, saskaņā ar reģionālās
nodaļas 2017.gada 21. februāra aktu Nr.11-12-Z/85 ”Par zemes vienības iekļaušanu rezerves
zemes fondā”, un atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1. daļai,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra Nr. 3274 005 0290 ar platību 0.18 ha lietošanas mērķi
– Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā lietošanas mērķa kods 1101.
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2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana nav pretrunā ar pagasta teritorijas
plānojumu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ (218.)
Par zemes vienības lietošanas mērķi Neretas pagastā
(Ziņo: Rihards Trukša)
Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2017.gada 9.augusta
vēstuli Nr. 2-04.1-Z/173 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
ar kadastra Nr.3270 007 0538, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta 8. daļu, saskaņā ar reģionālās
nodaļas 2017.gada 9.augusta aktu Nr.11-12-Z/211 ”Par zemes vienības iekļaušanu rezerves
zemes fondā”, un atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1. daļai,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra Nr. 3270 007 0538 ar platību 0.02 ha lietošanas mērķi
– Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā lietošanas mērķa kods 1101.
2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana nav pretrunā ar pagasta teritorijas
plānojumu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§ (219.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Miezāni”
kad.apz. 3270 010 0074, Neretas pagastā, Neretas novadā
(Ziņo: Rihards Trukša)
Neretas novada dome ir iepazinusies un izvērtējusi zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Miezāni” ar kadastra apzīmējumu xxxx Neretas novada Neretas pagastā,
sadalīšanai, izveidojot divas zemes vienības.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanai iesniedzis sertificēts zemes ierīkotājs A.B.
Izvērtējot Neretas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
Izskatot A.B. 2017.gada 14.augusta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. 2.1-7/17/469-S, kurā
izteikts lūgums apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Miezāni”, Neretas
pagastā, Neretas novadā ar kadastra Nr. xxxx tika konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz kopīpašuma „Miezāni”
īpašnieku J.V. un R.V. iesniegumu un Neretas novada domes 2017. gada 25.maija
lēmumu Nr. 145 (protokols Nr. 6,21.p.). Īpašuma sadales mērķis- zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu xxxx sadalīšanu divās atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- (kods 0101).
3. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis IK "Sertificēts mērnieks A. B.”, 2010.gada
22. decembra sertifikāts Nr.xxxx.
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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” 9.8, 30., 31.2. punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumi Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Miezāni”, Neretas
novada Neretas pagastā.
2. Piekrist īpašuma „Miezāni”, Neretas novads, Neretas pagasts (kadastra nr. xxxx),
sadalīšanai saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. No nekustamā īpašuma „Miezāni” atdalīt zemes vienību ar platību 15.3 ha jauna
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Kvieši”, izveidošanai ar kadastra Nr. xxxx un
saglabāt lietošanas mērķi- „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”- kods 0101.
4. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 15.3 ha un kadastra apzīmējumu xxxx ar
nosaukumu „Miezāni” 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. – 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī
uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
2. – 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī
uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
3. – 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciematiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;
5. – 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciematiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;
6. – 7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
7.– 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu;
8. - 7315030100 – ceļu servitūta teritorija.
6. Atdalāmajai zemes vienībai nodibināt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību apgrūtinājumus:
1. – 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī
uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
3. – 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciematiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;
4. – 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciematiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;
7.– 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu;
7. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību un servitūtu platības var tikt precizētas.
8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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14.§ (220.)
Par nekustamā īpašuma „Vecupe” Neretas pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Rihards Trukša)
Izskatot A.S. deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 18.08.2017. iesniegumu (2.1-9/17/480S) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecupe”, Neretas pagasts, Neretas
novads, kadastra Nr. xxxx, ar kopējo platību 24.68 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām,
1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxx un platību 0,18 ha, jauna nekustamā īpašuma
“Klusā iela 2” izveidošanai.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā noteiks
ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt
reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta
14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecupe”, Neretas pagasts, Neretas novads, 1.
zemes vienību ar kadastra Nr. xxxx un platību 0,18 ha platībā, jauna nekustamā
īpašuma ar adresi Klusā iela 2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, LV-5118,
izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai mainīt. zemes lietošanas mērķi no - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi atdalāmajai zemes vienībai ar
kadastra Nr. xxxx nav noteikti
4. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra Nr. xxxx un platību 24.5 ha saglabāt
iepriekšējo nosaukumu “Vecupe” un lietošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim
Zālītim
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
15. § (221.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Rihards Trukša)
Izskatot I.K. 26.07.2017. iesniegumu (2.1-9/17/435-S) 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, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Iznomāt I.K., dzīvojošas (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes
vienības “Caunes” daļu , Neretas pagastā, Neretas novadā, ar kadastra Nr. 3270 010
0032 un platību 1.8 ha, 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. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas
noslēgt zemes nomas līgumu ar I.K..
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16. §
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
Arvīds Kviesis iepazīstina ar radušos situāciju – līdz sēdei, t.i. 2017.gada 15.august,ā tika
saņemts vēl 1 iesniegums par zemes “Pīskupi” nomu. Tā kā ir saņemti 2 iesniegumi par šīs
zemes nomu, ir jārīko izsole.
Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai tiek dots uzdevums – uz Finanšu un attīstības komitejas
sēdi sagatavot lēmumu par pašvaldībai piekrītošās zemes “Pīskupi” nomas izsoles
organizēšanu.
Uz sēdi izsludinātais jautājums “Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes
iznomāšanu Pilskalnes pagastā” netiek skatīts.
17. §
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
17.1.§ (222.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā N.G.
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5., 14., 19., 20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017. gada 21.augusta lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu N.G.,
dzīvojamā mājā “Eglaines”, dzīvokli Nr.3 ar kopējo dzīvojamo platību 29,3 m2,
Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Pēdējā deklarētā dzīvesvieta (adrese)
2. Uzdot N.G. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Pilskalnes pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
3. Uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.2.§ (223.)
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Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā M.B.
(Ziņo: Rihards Trukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5., 14., 19., 20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017. gada 21.augusta lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu M. B., Raiņa
ielā 2, dzīvokli Nr. 5 ar kopējo dzīvojamo platību 20,24 m2, Neretā, Neretas pagastā,
Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot M.B. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 (trīs) mēnešiem.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas M.B. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.3.§ (224.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā I.N.
(Ziņo: Rihards Trukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5., 14., 19., 20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017. gada 21.augusta lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts
(Aivars Miezītis), Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I.N. un viņas
ģimenes loceklei S.N., J.Jaunsudrabiņa ielā 3, dzīvokli Nr. 22 ar kopējo dzīvojamo
platību 48,03 m2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to
nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot I.N. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas I.N. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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18.§ (225.)
Par Inas Riekstiņas deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Neretas novada pašvaldībā 2017.gada 18.augustā reģistrēts deputātes Inas Riekstiņas
iesniegums (Reģ.Nr. 2.1-9/17/484-S), ar kuru tiek lūgts atbrīvot viņu no deputāta pienākumu
pildīšanas Neretas novada domē.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas Domes un novada Domes deputāta statusa likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas ar brīdi,
kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Lēmums par deputāta pilnvaru
izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē,
tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu
pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar
dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga
Zvilna), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (Kaspars Baltacis), Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt Neretas novada domes deputātes Inas Riekstiņas pilnvaras pirms termiņa,
sakarā ar personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu.
2. Noteikt, ka Inas Riekstiņas, deputātes pilnvaras Finanšu un attīstības komitejas locekļa
un Sociālās un veselības aprūpes komitejas locekļa darbībā tiek izbeigtas ar šī lēmuma
pieņemšanas brīdi.
Sēdi slēdz plkst.15.55
Nākošā domes sēde 2017.gada 26.septembrī Neretā, Neretas pagastā, Neretas novada
pašvaldības administrācijas telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2017. gada 14.septembrī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2017. gada 14.septembrī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2017. gada 14.septembrī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 25.08.2017.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 25.08.2017.
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