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.13
Neretas novada Neretas pagastā

2016. gada 27. decembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Plkst. 15.00 deputāti dodas uz Neretas sociālo aprūpes centru, lai sveiktu aprūpes centra
klientus svētkos.
Sēdi atklāj plkst. 15.40
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2016 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2016. gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”apstiprināšanu
2. Par Neretas novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
3. Par pusdienu apmaksu
4. Par pabalstu piešķiršanu
5. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
6. Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas “Saule mūžam mana” atkārtotai izdošanai
7. Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas “Neretas novads: daba, kultūrvēsture, personības”
izdošanai
8. Par grāmatu “Valentīna Mičule: pa folkloras gaišo ceļu”
9. Par zobārstniecības iekārtas nomu Neretas pagasta pārvaldē
10. Par lēmuma atcelšanu
11. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes vienībām Neretas novadā
12. Par zemes gabala “Zalve” Zalves pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību izsoles
organizēšanu
13. Par nekustamā īpašuma „Sniedzes” lietošanas mērķa maiņu
14. Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā “Zīlītes”, Neretas pagastā
15. Par nekustamā īpašuma „Zāģeri” sadalīšanu
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ābeles” Mazzalves
pagastā
17. Par nekustamo īpašumu apvienošanu Mazzalves pagastā
18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
18.1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.K.
18.2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.E.
18.3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N.B.

18.4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.L.
19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
19.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
19.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis
Klimovičs, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa – Grencione, (7)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja.
Nepiedalās –
Deputāti: Sandra Andersone, Olga Jalovčuka (slimības dēļ)
1. § (208.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2016 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2016. gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, Valsts budžeta programmas 12.00.00
“Mērķdotācijas pašvaldības pasākumiem”, Neretas novada domes 28.04.2016. sēdes lēmumu
Nr. 76, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2016 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2016. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” (Pielikums)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/2016 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
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2. § (209.)
Par Neretas novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Viktorija Trukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas 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: Neretas novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas nolikums.
3. § (210.)
Par pusdienu apmaksu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis
Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Neretas novada pašvaldības izglītības iestādēs ar 2017.gada 01.janvāri nodrošināt
bezmaksas pusdienas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības
programmas un 1. līdz 9.klases izglītojamiem.
2. Finanšu un attīstības nodaļai paredzēt finanšu līdzekļus budžetā un veikt apmaksu
saskaņā ar pakalpojumu sniedzēju rēķiniem.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors R.Klibiķis.
4. § (211.)
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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
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1.1.1. I.D.;
1.1.2. M.K.;
1.1.3. V.T.
5.§ (212.)
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
(Ziņo: Viktorija Trukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Neretas novada
pašvaldības nolikumu “ Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem” 4.
punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt atbalstu 100,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā 3 personām.
2. Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai plānot pašvaldības budžetā 2017. gadam
domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļā .
6. § (213.)
Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas
“Saule mūžam mana” atkārtotai izdošanai
(Ziņo: Viktorija Trukša)
2014. gada 11. novembrī Neretas novada pašvaldībā ir saņemts Pilskalnes pagasta Goda
pilsones, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieres, rakstnieces Lūcijas Ķuzānes iesniegums ar
lūgumu piešķirt līdzekļus grāmatas “Saule mūžam mana” atkārtotai izdošanai.
Izskatot L.Ķuzānes 2016. gada 11. novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.panta
otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt L.Ķuzānes grāmatas Saule mūžam mana” atkārtotu izdošanu.
2. Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai EUR 400 apmērā plānot pašvaldības budžetā
2017. gadam domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļā .
3. Līdzekļus pārskaitīt pēc rēķina piestādīšanas.

7. § (214.)
Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas
“Neretas novads: daba, kultūrvēsture, personības” izdošanai
(Ziņo: Viktorija Trukša)
2016. gada 12. decembrī Neretas novada pašvaldībā ir saņemts Lidijas Ozoliņas iesniegums ar
lūgumu piešķirt līdzfinansējumu grāmatas “Neretas novads: daba, kultūrvēsture, personības”
izdošanai.
Izskatot L.Ozoliņas iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7
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deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Atbalstīt I.Līdumas un L.Ozoliņas grāmatas “Neretas novads: daba, kultūrvēsture,
personības” izdošanu.
Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai EUR 400 apmērā plānot pašvaldības budžetā
2017. gadam domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļā .
Līdzekļus pārskaitīt pēc rēķina piestādīšanas.
8. § (215.)
Par grāmatu “Valentīna Mičule: pa folkloras gaišo ceļu”
(Ziņo: Viktorija Trukša)

2016. gada 30. novembrī Neretas novada pašvaldībā ir saņemts apgāda “Jumava” sadarbības
piedāvājums par Sandras Mikanovskas grāmatas “Valentīna Mičule: pa folkloras gaišo ceļu”
iegādi.
Izskatot apgāda “Jumava” sadarbības piedāvājumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt S.Mikanovskas grāmatas “Valentīna Mičule: pa folkloras gaišo ceļu”
izdošanu.
2. Līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai 10 eksemplāru iegādei plānot pašvaldības
budžetā 2017. gadam domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļā.
3. Līdzekļus pārskaitīt pēc apgāda “Jumava” rēķina piestādīšanas.
9. § (216.)
Par zobārstniecības iekārtas nomu Neretas pagasta pārvaldē
(Ziņo: Juris Zālītis)
2016. gada 10.novembrī Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldē tika iegādāta
jauna zobārstniecības iekārta “ Diplomat Dental” DC 310. Iekārtai piešķirts inventāra Nr.
1428. Iekārta uzņemta pašvaldības bilancē ar vērtību 11979 euro (t.sk. PVN 21%). Uz doto
brīdi zobārstniecības telpas un iekārta tiek iznomāta SIA “ Senso”, kas nodrošina
zobārstniecības pakalpojumus Neretas novada iedzīvotājiem. Vecā zobārstniecības iekārta
“Kastelini” , kura ražota 1998. gadā ir fiziski un morāli novecojusi. Vecā iekārta ir demontēta
un tiek gatavota utilizācijai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma” Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu. Civillikuma 1036.pantu, 08.06.2010.
MK noteikumu Nr. 515 “ Noteikumi par publiskās personas mantas iznomāšanu kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Iznomāt SIA “ Senso”, reģ. Nr. LV40003180386, tās valdes locekles D.V. personā
zobārstniecības iekārtu “Diplomat Dental” DC310 zobārstniecības pakalpojumu
sniegšanai no 2017.gada 2.janvāra.
2. Noteikt augstāk minētās zobārstniecības iekārtas nomas maksu EUR 30 (trīsdesmit
eiro) + PVN 21%, kopējā summa sastāda EUR 36,30 ( trīsdesmit seši euro un 30 euro
centi) mēnesī.
3. Telpu nomas maksa, maksa par apkuri, komunālajiem un citiem pakalpojumiem paliek
nemainīga.
4. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes vadītājam J. Zālītim sagatavot grozījumus nomas
līgumā ar 2017.gada 2. janvāri.
Pielikumā: Zobārstniecības iekārtas nomas maksas aprēķins uz 1lpp.
10. § (217.)
Par lēmuma atcelšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot 2016. gada 9.decembra SIA “Senso”, reģ. Nr. 40003180386, valdes locekļa D.V.
iesniegumu un pamatojoties uz likuma” Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 01.janvāri atcelt 2013.gada 31.janvāra Neretas novada domes
lēmumu Nr. 7. “Par veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu”
11.§ (218.)
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes vienībām Neretas novadā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa, Juris Zālītis)
Izskatot Z.Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016.gada 12.decembra iesniegumu,
kurā viņa lūdz piešķirt 3 /trim/ zemes vienībām nosaukumus un adreses, kas atrodas Neretas
novadā, jo minētie īpašumi piešķirti īpašumā ar Centrālās zemes komisijas 2014.gada
10.marta lēmumu Nr. 9509, 2013.gada 4.novembra lēmumu Nr. 9385 un 2014.gada 19.maija
lēmumu Nr. 9558 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto
zemi” un tām nav piešķirts nosaukums un adrese,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka
tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un
2015.gada 8.decembra MK noteikumiem Nr. 698 „”Adresācijas noteikumi” 2.punktu, kas
nosaka, kas ir adresācijas objekti, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu „Zālāni” nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 3266 013 0020,
kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā.
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2. Piešķirt nosaukumu „Takas” nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 3266 010 03880,
kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā.
3. Piešķirt nosaukumu „Ceļmalas” nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 3270 004
0089, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā.
4. Nepiešķirt nekustamajiem īpašumiem „Ceļmalas”, „Zālāni”, „Takas” adreses, jo zemes
īpašumi nav adresācijas objekti.
5. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ (219.)
Par zemes gabala “Zalve” Zalves pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību izsoles
organizēšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Neretas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus no fiziskām personām par zemes vienības
“Zalve” ar kadastra Nr. 3296 013 0104 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”, atklāti balsojot:
PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli par Neretas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Zalve” ar kadastra apzīmējumu 3296 013 0104 Zalves pagasta Neretas
novadā 4,5 ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 3041,20 (trīs tūkstoši četrdesmit viens
eiro un 20 centi),
2. Izveidot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika;
Komisijas locekļi:
Zalves pagasta pārvaldes kasiere – Ināra Dadzīte,
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja - Ilona Strade,
Juriskonsults – Valentīna Dubina
3. Apstiprināt zemes nomas izsoles noteikumus - Neretas novada pašvaldībai piekritīgās
neapbūvētās zemes vienības Zalve, Zalves pagastā ar kadastra apzīmējumu 3296 013
0104 nomas tiesību izsoles noteikumi – pielikumā uz 5 lapām.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dz.Noreika
13.§ (220.)
Par nekustamā īpašuma „Sniedzes” lietošanas mērķa maiņu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot A.V. 2016.gada 1.decembra iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu
nekustamajam īpašumam „Sniedzes”, ar kopējo platību 19,0 ha, kas atrodas Neretas novada
Mazzalves pagastā, un tam pievienotos dokumentus, Neretas novada dome konstatēja, ka
nekustamajā īpašumā no kopējās platības 19,0 ha lielākā daļa -12,9 ha platībā ir mežs, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
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klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt A.V. piederošā nekustamā īpašuma „Sniedzes”, kas atrodas Mazzalves
pagastā, Neretas novadā, ar kopējo platību 19,0 ha, lietošanas mērķi no „Zemes uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101) uz „Zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201).
2. Atzīt, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Neretas novada
teritorijas plānojumu.
3. Vispārējai nodaļai lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu piecu
darbdienu laikā pēc parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14. § (221.)
Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā “Zīlītes”, Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot J.Z., dzīvojoša (adrese), 2016.gada 21.novembra iesniegumu (reģistrēts Neretas
novada pašvaldībā 23.11.2016. Nr.2.1.9/648), kurā iesniedzējs lūdz nodibināt ceļa servitūtu
zemesgabalā “Zīlītes”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra numurs 32700020048, lai
nodrošinātu piebraukšanu zemesgabalam “Palejas”, Neretas pagasts, Neretas novads, ar
kadastra numurs 32700020043, Neretas novada pašvaldība konstatē:
Īpašuma tiesības uz zemesgabalu “Palejas”, Neretas pagastā, Neretas novadā, kadastra numurs
32700020043, ar platību 16.6 ha, ir nostiprinātas Neretas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 1000 0007 9182 J.Z. Neretas novada pašvaldībai piekrīt zemes gabals “Zīlītes”, Neretas
pagasts, Neretas novads, kadastra numurs 32700020048 (Neretas novada pašvaldības
2009.gada 17.decembra sēdes lēmums Nr.1 (protokols Nr.9)). Īpašuma tiesības uz
zemesgabalu “Zīlītes”, Neretas pagastā, Neretas novadā, kadastra numurs 32700020048, ar
platību 1.79 ha, nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Zemes gabalam “Palejas”, Neretas pagastā,
Neretas novadā, šobrīd nav piekļuves (piebraukšanas) iespēju. Lai nodrošinātu piekļūšanu
zemes gabalam “Palejas”, Neretas pagastā, Neretas novadā, būtu nodibināms ceļa servitūts 4
m platumā - tiesība uz braucamo ceļu, ar kuru Neretas novada pašvaldībai piederošais
nekustamais īpašums “Zīlītes”, Neretas pagastā, Neretas novadā, tiktu apgrūtināts par labu
nekustamā īpašuma “Palejas”, Neretas pagasts, Neretas novads, zemes gabalam ar kadastra
numuru 32700020043.
Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta, 1148.panta,
1156.panta, 1158.panta, 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.punkta, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist ceļa servitūta 4 m platumā nodibināšanai zemesgabalā “Zīlītes”, Neretas
pagasts, Neretas novads, kadastra numurs 32700020048, par labu nekustamā īpašuma
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“Palejas” zemes gabalam ar kadastra numuru 32700020043, piešķirot tiesības uz
braucamo ceļu.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§ (222.)
Par nekustamā īpašuma „Zāģeri” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot A.K., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 07.12.2016. iesniegumu ar lūgumu
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Zāģeri”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, 4. zemes
vienību 1,2 ha platībā ar kadastra nr. 3266 010 0200 un izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Jaunsaugoži”, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes
vienībām 12,9752 ha kopplatībā, un,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt
reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta
14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Zāģeri”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
vienu zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0200.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Jaunsaugoži”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Zāģeri” zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta
pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
16.§ (223.)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ābeles”
Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot E.Z., deklarētā adrese (adrese), 05.12.2016. iesniegumu ar lūgumu atdalīt no
īpašuma „Ābeles” ar kopējo platību 4,4 ha, 2. zemes vienību, un sadalīt 1.zemes vienību,
atdalot no tās aptuveni 1,5 ha. No atdalītās 2.zemes vienības un atdalītā gabala 1.zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Ābolēni”, kā arī tam pievienotos
dokumentus, novada dome konstatēja:
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Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunkts paredz pie zemes vienību robežu
pārkārtošanas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā no reģistrēta nekustamā īpašuma
objekta atdala jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus mainot sadalāmā reģistrētā
objekta ārējo kontūru un apjomu) zemes ierīcības projekts ir jāizstrādā, jo saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu veidojas jauns kadastra objekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības
likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunktu, MK noteikumu 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.saptembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut izstādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ābeles”, Neretas
novada Mazzalves pagastā, ar platību 4,4 ha sadalīšanai atbilstoši pievienotajai skicei.
2. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai piešķirt kadastra apzīmējumu jauna nekustamā
īpašuma ar nosaukumu „Ābolēni” izveidošanai ar aptuveno platību 3,4 ha (vairāk vai mazāk
cik izrādīsies dabā pēc kadastrālās uzmērīšanas).
3. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
4. Paliekošajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV –3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§ (224.)
Par nekustamo īpašumu apvienošanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot S.G. pilnvarotās personas N.G. 07.12.2016. iesniegumu ar lūgumu apvienot vienā
nekustamajā īpašumā divus S.G. piederošos īpašumus: „Ūdrīši”, Mazzalves pag., Neretas
nov., un „Dzelmes”, Mazzalves pag., Neretas nov., un jaunizveidotajam īpašumam piešķirt
nosaukumu „Lāčumi”, un,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst
apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā,
1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot vienā nekustamajā īpašumā divus nekustamos īpašumus: „Ūdrīši”,
Mazzalves pag., Neretas nov. un „Dzelmes”, Mazzalves pag., Neretas nov.
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2. Apvienotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Lāčumi”, Mazzalves
pag., Neretas nov.
3. Jaunajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības izpilddirektoram
Rolandam Klibiķim.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
18.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
18.1.§ (225.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.K.
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatījusi nekustamā īpašuma - NĪ, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā,
pārvaldnieces Zeltītes Odiņas 2016.gada 1.decembra iesniegumu un tam pievienotos
dokumentus, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
[..]
Pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē (adrese), Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas
novadā J.K.
2. Lēmums par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
3. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, pašvaldība aktualizē ziņas
Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.2.§ (226.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.E.
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot V.E. 2016.gada 3.novembra iesniegumu /reģ.nr. 03.11.2016. Nr. 2.4-7/33) ar lūgumu
anulēt V.E. deklarēto dzīvesvietas adresi viņam piederošajā īpašumā „NĪ”, Mazzalves pagasts,
Neretas novads, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
[..]
3) Neretas novada pašvaldībā dokumenti, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā no V.E. nav iesniegti.
4) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums
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vai šī īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita
likumiska vai līgumiska pamata.
5)
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003. noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Līdz lēmuma
pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
6)
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2. punktu,
ziņas par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas
novads, V.E.
2. Lēmums par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
3. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, pašvaldība aktualizē ziņas
Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam un iesniedzējam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.3.§ (227.)
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu N.B.
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatījusi Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes pārvaldnieces Dzintras
Noreikas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas
novada dome konstatēja:
1) 03.11.2016. N.B. Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvalde ir nosūtījusi
rakstisku paziņojumu Nr.2.7-6/120 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, ja divu
nedēļu laikā Zalves pagasta pārvaldē neiesniegs dokumentus, kas apliecina tiesisko
pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Zalves pagasta pārvaldē N.B. nav iesniegusi
dokumentus, kas apliecinātu viņa tiesisko pamatojumu dzīvot deklarētajā adresē.
2) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu, “dzīvesvieta ir
jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā
persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kurā tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”;
3) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
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4) N.B. deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo, viņas faktiskā dzīvesvietas adrese
Neretas novada pašvaldībai nav zināma.
5) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pants nosaka: “Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”. Pēc LR Iedzīvotāju reģistra
datiem N.B. līdz 2016.gada decembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav
veikusi.
6) “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais
pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona,
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē (adrese), Zalves pagastā, Neretas novadā N. B.
2. Lēmums par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
3. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, pašvaldība aktualizē ziņas
Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam un iesniedzējam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.4.§ (228.)
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.L.
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatījusi Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes pārvaldnieces Dzintras
Noreikas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas
novada dome konstatēja:
1) 03.11.2016. A.L. Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvalde ir nosūtījusi
rakstisku paziņojumu Nr.2.7-6/121 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, ja divu
nedēļu laikā Zalves pagasta pārvaldē neiesniegs dokumentus, kas apliecina tiesisko
pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Zalves pagasta pārvaldē A.L. nav iesniedzis
dokumentus, kas apliecinātu viņa tiesisko pamatojumu dzīvot deklarētajā adresē.
2) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu, “dzīvesvieta ir
jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā
persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kurā tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”;
3) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
4) A.L. deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo, viņa faktiskā dzīvesvietas adrese Neretas
novada pašvaldībai nav zināma.
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5) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pants nosaka: “Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”. Pēc LR Iedzīvotāju reģistra
datiem A.L. līdz 2016.gada decembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav
veicis.
6) “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais
pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona,
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē (adrese), Zalves pagastā, Neretas novadā A.L.
2. Lēmums par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi, lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
3. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, pašvaldība aktualizē ziņas
Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam un iesniedzējam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
19.1.§ (229.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016. gada 15. decembra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu A.T.
dzīvojamā mājā “Vērtūži”, dzīvokli Nr.7 ar kopējo dzīvojamo platību 55,9 m2, Zalves
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot A.T. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
3. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas A.T. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.
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5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.2.§ (230.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016. gada 15. decembra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu S.G., un viņas
ģimenes locekļiem dzīvojamā mājā Zaļā ielā 2, dzīvokli Nr.2 ar kopējo dzīvojamo
platību 48,9 m2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un
to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot S.G. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas S.G. un viņas ģimenes locekļiem 1 (viena) mēneša laikā
deklarēt dzīvesvietu jaunajā adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēdi slēdz plkst.16.05
Nākošā domes sēde 2017.gada 26. janvārī Neretā, Neretas pagastā, Neretas novada
pašvaldības administrācijas telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes:
 2017. gada 12. janvārī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja, Neretā,
Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās;
 2017. gada 12. janvārī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja,
Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās;
 2017. gada 12. janvārī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja, Neretā, Neretas
novada pašvaldības administrācijas telpās.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 28.12.2016.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 28.12.2016.
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