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.2
Neretas novada Neretas pagastā

2015. gada 28. janvārī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības pārskatu par gada budžeta izpildi apstiprināšanu
2. Par pabalstu piešķiršanu
3. Par nolikuma „Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas
nolikums” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.1/2015 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 3/2013 „ Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību
Neretas novadā” apstiprināšanu.
5. Par lēmuma atcelšanu
6. Par kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestādēm.
7. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
8. Par valsts budžeta līdzekļu sadali mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei
9. Par telpu nomas maksu Pilskalnes pagastā
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
10.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
Aināra Bajinska par nekustamo īpašumu „Ievas”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads;
10.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
no Igora Trifonova par nekustamo īpašumu „Birzes - 16”, Zalves pagasts, Neretas
novads.
11. Par kustamā īpašuma- autobusa IVECO DAILY atkārtotas izsoles rīkošanu.
12. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu:
12.1. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
12.2. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
12.3. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves
pagastā
13. Par nekustamā īpašuma „Sili” sadalīšanu.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brangaļi”
Neretas pagastā, Neretas novadā.
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu:
15.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā G.Brazauskim;
15.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā A.Līkajam;
15.3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā A.Mūrniekam.

16. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Aivars Miezītis, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska (6)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Juris Zālītis - Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Valentīna Dubina – pašvaldības juriskonsults,
Žanna Miezīte - izglītības darba speciālists.
Nepiedalās –
Deputāti - Arvīds Kviesis (darba brauciens), Anna Grenciņa – Grencione (pamatdarbs),
Sandra Andersone (slimības dēļ)
1. §
(Lēmums Nr.2)
Par Neretas novada pašvaldības pārskatu par gada budžeta izpildi apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, MK
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
iepazīstoties ar Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas iesniegtajiem
pārskatiem, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pārskatu par pamatbudžeta izpildi 2014.gadā.
2. Apstiprināt pārskatu par speciālā budžeta izpildi 2014.gadā.
3. Apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 2014.gadā.
Pielikumā:
1) Pārskats par pamatbudžeta izpildi – 7 lpp.
2) Pārskats par speciālā budžeta izpildi – 2 lpp.
3) Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi – 2 lpp.
2.§
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)

(Lēmums Nr.3)

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 – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
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Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
1.1.
I.V.;
1.2.
E.K.;
1.3.
J.B.
2. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
2.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
2.1.1. V.G.;
2.1.2. L.K.
3. Piešķirt pabalstu ģimenei, kurā bērns slimo ar celiakiju 70.00 EUR apmērā:
3.1.
D.A.
3.§
(Lēmums Nr.4)
Par nolikuma „Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu
komisijas nolikums” apstiprināšanu
(Ziņo: Valentīna Dubina)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
“Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 pantu, 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības
zemi”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima
Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu „Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu
komisijas nolikums”.
2. Nolikums „Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas
nolikums” stājas spēkā ar 2015.gada 1. februāri.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu
188.panta pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Nolikums „Neretas novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu
Komisijas nolikums” .
4.§
(Lēmums Nr.5)
Par saistošo noteikumu Nr.1/2015 „ Grozījumi Neretas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 3/2013 „ Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību
Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Valentīna Dubina )
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma „
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3. panta 3 daļu, kurā noteikts, ka
kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību
saistošajos noteikumos,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija
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Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 1/2015 ”Grozījumi Neretas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „ Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību Neretas novadā” ” projektu. (Pielikums Nr.1)
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus publicēt Neretas novada pašvaldības izdevumā „Neretas novada
vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Neretas novada
pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā: Saistošo noteikumu Nr.1/2015 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 3/2013 „ Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Neretas
novadā” projekts
5.§
Par lēmuma atcelšanu
(Ziņo: Valentīna Dubina)

(Lēmums Nr.6)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 14.01.2015. vēstuli Nr.
18-6/306 par saistošajiem noteikumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Neretas novada pašvaldības domes 2014.gada 18. decembra lēmumu Nr.11
(protokols Nr.14) “Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Grozījumi Neretas novada
pašvaldības 2011. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „ Par sociālās
palīdzības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu”
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. §
(Lēmums Nr.7)
Par kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestādēm
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.punktu un MK noteikumu Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
nolemj:
1. Apstiprināt “Iekšējo kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
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pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām” (pielikumā).
2. Neretas novada pašvaldības Izglītības darba speciālistei iepazīstināt ar “Iekšējo
kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
visu Neretas novada izglītības iestāžu vadītājus.
Pielikumā: „Iekšējā kārtība, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
7.§
(Lēmums Nr.8)
Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” 11.punktu un „Iekšējo kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas
novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām”, uz Saeimā pieņemto likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” un 2015.gada
janvārim - augustam valsts piešķirto finansējumu Neretas novadam, atklāti balsojot: PAR –
6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Vispārējā izglītībā 44859.- euro mēnesī atbilstoši normētajam skolēnu skaitam un
realizējamajām izglītības programmām katrā no izglītības iestādēm sadalīt sekojoši:
1.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
29130.16 euro
1.2. Mazzalves pamatskola
10630.72 euro
1.3. Sproģu pamatskola
5098.12 euro
2. Interešu izglītībā 1277.88 euro atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs 1.12.klasēs (izņemot izglītojamos vakarskolas programmā) sadalīt sekojoši:
2.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
837.08 euro
2.2. Mazzalves pamatskola
302.77 euro
2.3. Sproģu pamatskola
138.03 euro
3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 3379,00 euro atbilstoši izglītojamo
skaitam katrā izglītības iestādē sadalīt sekojoši:
3.1. PII “Ziediņš” (33 bērni)
2097.32 euro
3.2. Mazzalves pamatskola (17 bērni)
1106.90 euro
3.3. Sproģu pamatskola (6 bērni)
174.78 euro
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8. §
(Lēmums Nr.9)
Par valsts budžeta līdzekļu sadali mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.punktu par pašvaldību kompetences
izglītībā realizēšanu, saskaņā ar Izglītības un 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta
noteikumiem nr. 893 ‘Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību
līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm”4.1.apakšpunktā noteikto, atklāti balsojot:
PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs,
Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz Izglītības un kultūras komitejas sēdē pieņemto lēmumu, mācību līdzekļu
iegādei skolas vecuma bērniem paredzētos valsts budžeta līdzekļus 6623,- EUR sadalīt
1.1. mācību literatūras iegādei (2900 EUR) atbilstoši izglītojamo skaitam katrā mācību
iestādē sekojoši:
1.1.1. Neretas PII „Ziediņš”– 300 EUR,
1.1.2. Mazzalves pamatskolai – 1100 EUR
1.1.3. Sproģu pamatskolai – 300 EUR,
1.1.4. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai – 1200 EUR.
1.2. mācību līdzekļu iegādei (3723 EUR) atbilstoši izglītojamo skaitam katrā mācību
iestādē sekojoši:
1.2.1. Neretas PII „Ziediņš”– 333.30 EUR,
1.2.2. Mazzalves pamatskolai – 570.20 EUR
1.2.3. Sproģu pamatskolai – 429.30 EUR,
1.2.4. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai – 2390.20 EUR.
9.§
Par telpu nomas maksu Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)

(Lēmums Nr.10)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu un
Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājas informāciju, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
(Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka,
Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015. gada 01. februāri apstiprināt Pilskalnes pagasta pārvaldes telpām nomas
maksas:
1.1. Tehniskā apkopju punkta “Darbnīcas” telpai Nr. 1 ar kopējo platību 53,2 m2 par
1m2 - 0,12 euro plus PVN mēnesī;
1.2. Autogarāžas telpai ar kopējo platību 835,8 m2 par 1m2 0,06 euro plus PVN
mēnesī;
1.3. Robežsargu ēkas šķūnim Nākotnes ielā 33 ar kopējo platību 313,3 m2 par 1m2
0,08 euro plus PVN mēnesī;
1.4. Pamatskolas ēkas telpām noteikt nomas maksu par vienas dienas izmantošanu
EUR 20,00 plus PVN; sēru tradīcijām EUR 10,00 plus PVN. Noteikt, ka
gadījumā, ja pasākums turpinās nākošajā dienā, telpu nomas maksa ir 50 % no
pamatizcenojuma. Papildus maksa par patēro elektroenerģiju;
1.5. Tehniskā apkopju punkta “Darbnīcas” telpai Nr. 13 ar kopējo platību 215,3m2
par 1 stundu EUR 1.65 plus PVN, plus maksa par patērēto elektroenerģiju;
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Pielikumā – telpu nomas izcenojumi
10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
10.1.§
(Lēmums Nr.11)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
(Ziņo: Aina Vadzīte)
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, A. B. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads.
A.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 29.janvārim pašvaldības budžetā
nav samaksājis, kopsummā EUR 1053.62 (Viens tūkstotis piecdesmit trīs euro 62 centi)
A.B. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2011.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka A.B. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2015.gada 29.janvārim sastāda kopsummā EUR 183.60 (Viens simts astoņdesmit trīs euro
60 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
– 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 29.janvāri sastāda
kopsummā EUR 1053.62 (Viens tūkstotis piecdesmit trīs euro 62 centi.);
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 870.02 (astoņi simti
septiņdesmit euro 02 centi.)
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1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 183.60 (Viens simts astoņdesmit trīs euro 60 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.
10.2.§
(Lēmums Nr.12)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.T. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
(Ziņo: Dzintra Noreika)
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. T. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa nomnieks par nekustamo īpašumu “ NĪ”, Zalves
pagasts, Neretas novads.
I.T. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2015.gada 29.janvārim pašvaldības budžetā nav
samaksājis, kopsummā EUR 51.94 (Piecdesmit viens euro 94 centi.)
I.T. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.2014.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka I.T. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2015.gada 29.janvārim sastāda kopsummā EUR 16.50 (sešpadsmit euro 50 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 – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis
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Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.T.par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas
novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 29.janvāri sastāda
kopsummā EUR 51.94 ( Piecdesmit viens euro 94 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 35.44 ( trīsdesmit pieci
euro 44 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 16.50 (sešpadsmit euro 50 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.
11.§
(Lēmums Nr.13)
Par kustamā īpašuma- autobusa IVECO DAILY atkārtotas izsoles rīkošanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma II nodaļu, ņemot vērā, ka Neretas
novada pašvaldībai savu autonomo funkciju pildīšanai nav lietderīgi paturēt īpašumā kustamo
īpašumu- autobusu IVECO DAILY, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET
- nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kustamo īpašumu autobusu IVECO
DAILY, reģistrācijas Nr. FF2184, pārdodot to atkārtotā izsolē.
2. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- izpilddirektors Rolands Klibiķis;
Komisijas locekļi:
Zalves pagasta pārvaldes vadītāja - Dzintra Noreika,
Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja – Zeltīte Odiņa,
Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja - Aina Vadzīte,
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs – Juris Zālītis,
Pašvaldības juriskonsults – Valentīna Dubina.
3. Apstiprināt kustamā īpašuma izsoles noteikumus „Pašvaldības kustamās mantas– autobusa
IVECO DAILY atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli noteikumi” - pielikumā uz 3 lpp.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dz. Noreika.
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12. §
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu
12.1. §
(Lēmums Nr.14)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot S.Š. 16.12.2014. iesniegumu (2.1.-8/820) 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 – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt S.Š., dzīvojošs (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes
vienības ar kadastra Nr. 3270 007 0444 daļu un platību 0.17 ha Neretā, Neretas
pagastā uz 10 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 zemes lietu speciālistam sagatavot zemes nomas līgumu ar
S.Š.
3. Par lēmuma izpildi atbild Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.2. §
(Lēmums Nr.15)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot H.V. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 14. a) punktu, LR Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735
„Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.1. punktu, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. No 2015. gada 1.februāra iznomāt H.V. deklarētās dzīvesvietas adrese (adrese), zemes
gabala daļu 1,1 ha platībā ar kadastra Nr. 3296 013 0178 Zalves pagastā uz 5 gadiem, nosakot
nomas maksu 0,5 % apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis- „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
– kods 0101 .
2. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumu ar H.V.
3. Par lēmuma izpildi atbild Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.3.§

(Lēmums Nr.16)
10

Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot 2015.gada 15.janvāra SIA “Dicitur, Factum Est” īpašnieka N.D. iesniegumu
par zemes gabalu “Brīvs pie Madaru kūtiņām”, kadastra Nr. 32660100285, ar platību 2.94 ha,
zemes gabalu “Zvilna R. izmanto”, kadastra Nr. 32660100275, ar platību 2.54 ha, zemes
gabalu “Pie Jaunbriģeniekiem”, kadastra Nr. 32660100355, ar platību 0.9 ha, zemes gabalu
“Pie Straumītēm”, kadastra Nr. 32660100293, ar platību 2.4 ha, iznomāšanu, kas atrodas
Neretas novada Mazzalves pagastā pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14 a. punktu, MK 2007. gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par
publiskās personas 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. punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija
Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA “Dicitur, Factum Est”, juridiskā adrese Kokneses prospekts 16-1, Rīga,
Neretas novada pašvaldībai piekrītošos nekustamos īpašumus:
1.1. “Brīvs pie Madaru kūtiņām”, kadastra Nr. 32660100285, ar platību 2.94 ha;
1.2. “Zvilna R. izmanto”, kadastra Nr. 32660100275, ar platību 2.54 ha;
1.3. “Pie Jaunbriģeniekiem”, kadastra Nr. 32660100355, ar platību 0.9 ha ;
1.4. “Pie Straumītēm”, kadastra Nr. 32660100293, ar platību 2.4 ha.
2. Nomas maksu noteikt 0.5% apmērā no iznomāto zemes gabalu kadastrālās vērtības.
Zemes lietošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
3. Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2035.gada
31.decembrim.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par nekustamā īpašuma „Sili” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)

(Lēmums Nr.17)

Izskatot A.Z. deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 18.12.2014. iesniegumu
(Reģ.nr. 2.1.8/850) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Sili”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads, vienu zemes vienību , ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no
trim zemes vienībām 12.2 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 – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
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1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Sili”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, vienu
zemes vienību 6.6 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Dzintariņi”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Sili” 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.
14.§
(Lēmums Nr.18)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brangaļi”
Neretas pagastā, Neretas novadā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot SIA ”Latvijasmernieks.lv” 2014. gada 23.decembra iesniegumu, kas reģistrēts
ar Nr. 2.1.8/847 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Brangaļi” Neretas pagastā, Neretas novadā, konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka A.J.
pilnvarotās personas SIA”PK Mežs” iesniegumu un Neretas novada domes 2014.gada
23.oktobra sēdes lēmumu Nr.15 (protokols Nr. 12). Īpašuma sadalīšanas mērķis ir jauna
nekustamā īpašuma izveidošana.
2. Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Neretas
novada teritorijas plānojumiem”.
3. Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašumu „Brangaļi” divās atsevišķās
zemes vienībās, piešķirot atdalāmajai zemes vienībai nosaukumu „Meža Brangaļi”, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
4. Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Brangaļi” priekšlikumi par adresēm un
nekustamo īpašuma lietošanas mērķiem atbilst normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes
ierīcības likuma 17. panta 41daļu, Ministru kabineta 2011. gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”9.8, 30.,, 31.2 punktiem, Ministru kabineta
2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība “ 16.1 un 29. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Brangaļi”, Neretas pagasts, Neretas novads.
2. No nekustamā īpašuma “Brangaļi” atdalīt zemes vienību ar platību 38.2 ha jauna
nekustamā īpašuma “Meža Brangaļi” izveidošanai, noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 9.6 ha saglabāt nosaukumu un adresi “Brangaļi”,
Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118..
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4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
4.1. Paliekošajai zemes vienībai ar nosaukumu “Brangaļi” un platību 9.6 ha:
4.1.1. 7311020103 no 10 līdz 25 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu
aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos,
4.1.2. 7311040900 ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā
arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža
zemēs,
4.1.3. 7132050101 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.1.4. 150301 ceļa servitūta teritorija piekļuves nodrošināšanai atdalāmajam īpašumam
“Meža Brangaļi”.
4.2. Atdalāmajai zemes vienībai ar nosaukumu “Meža Brangaļi” un platību 38.2 ha:
4.2.1. 7311020103 no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos,
4.2.2. 7311040900 ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā
arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža
zemēs.
5. Veicot nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu to kopplatība, kā arī apgrūtinājumu un
servitūtu platības tiks precizētas un reģistrējamas Zemesgrāmatā.
6. Nosūtīt apstiprinātā zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru un projekta grafisko daļu
valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai atbilstoši Zemes ierīcības likuma
20.punktam.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
15.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
15.1.§
(Lēmums Nr.19)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā G.B.
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, izskatot privātpersonas G.B. iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu G. B. un viņa
ģimenes locekļiem:
J.A.
N.A.
dzīvojamā mājā „Lielmēmele 2” dzīvokli Nr. 7, Mazzalves pagastā, Neretas novadā,
dzīvojamā platība 47,1 m2, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot G.B. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1
(vienu) gadu.
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3. Uzdot Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei
Odiņai ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu
uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.2.§
(Lēmums Nr.20)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā A.L.
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, izskatot privātpersonas A.L. iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu A. L.
dzīvojamā mājā „Dzirnavas” dzīvokli Nr. 5, Mazzalves pagastā, Neretas novadā,
dzīvojamā platība 31.99 m2, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot A.L. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1
(vienu) gadu.
3. Uzdot Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei
Odiņai ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu
uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.3.§
(Lēmums Nr.21)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā A.M.
(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.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, izskatot privātpersonas A.M. iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu A. M.
dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 23, dzīvokli Nr. 10, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā,
Neretas novadā, dzīvojamā platība 48,3 m2, kas nav privatizējama un to nevar iegūt
īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot A.M. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
novada pašvaldības Pilskalnes pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6
(sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Neretas novada pašvaldības Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai Ainai
Vadzītei ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu
uz norādīto termiņu.
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4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16. §
(Lēmums Nr.22)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam
(apstiprināts ar 2014. gada 22. decembra domes sēdes lēmumu Nr.6 (protokols
Nr.14)), nosakot Domes administrācijas amatu sarakstā amatam „Bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks” amata vienību skaitu – 1.
2. Grozījumus veikt ar 2015. gada 1. februāri.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības sekretāre Edīte Dābola.
Sēdi slēdz plkst.16.00
Nākošā domes sēde 2015.gada 26. februārī Neretas novada Neretas pagastā, Neretā,
plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2015. gada 12. februārī plkst. 10.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2015. gada 12. februārī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2015. gada 12. februārī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Aivars Miezītis/, 30.01.2015.
(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 30.01.2015.
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