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.3
Neretas novada Pilskalnes pagastā

2016. gada 25. februārī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības Pilskalnes pagasta pārvaldes
administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2016 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2016. gadam” apstiprināšanu
2. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības
izglītības iestādēs
3. Par valsts budžeta līdzekļu sadali mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei
4. Par Neretas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
5. Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu Eiropas Sociālā
fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai.
6. Par aukstā ūdens pakalpojuma izcenojumu apstiprināšanu Pilskalnes pagasta pārvaldē
7. Par aukstā ūdens pakalpojuma izcenojumu apstiprināšanu Mazzalves pagasta pārvaldē
8. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Neretas
novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestādēs izglītojamiem”
9. Par konkursa „Dziesmu virpulis” nolikuma apstiprināšanu
10. Par Neretas novada pašvaldības pretkorupcijas plānu
11. Par pabalstu piešķiršanu
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
12.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “MILIMETRS N”;
12.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “SANITA LM”;
12.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “NERTA”;
12.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu paju sabiedrībai “LĪDUMS”;
12.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu AS “MĀJU
APSAIMNIEKOŠANA”;
12.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “HANSA SILVESTERS” ;
12.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “JM KOKU EKSPORTS”
12.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “LATVIJAS ĪPAŠUMI”;
13. Par parādu norakstīšanu
14. Par adrešu piešķiršanu
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15. Par būves lietošanas mērķa maiņu.
16. Par nekustamā īpašuma „Jāķelāni” Neretas pagastā sadalīšanu.
17. 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, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Anna Grenciņa – Grencione (8)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Iveta Arāja – Sociālā dienesta vadītāja,
Agnese Rutka – sabiedrisko attiecību speciāliste,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciālists.
Ieinteresētās personas:
Laikraksta “Staburags” reportieris Imants Kaziļuns
Nepiedalās –
Deputāti – Olga Jalovčuka (slimības dēļ)
1.§ (13.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2016 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2016. gadam” apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Ilona Strade sniedz ziņojumu par 2016. gada
budžetu. Šim gadam plāno ieņēmumus 3207078 euro apmērā, t.i. par 6% vairāk nekā
iepriekšējā gadā. No visiem ieņēmumiem 50% ir nodokļu ieņēmumi, 40% valsts budžeta
transferti, pārējie 10% ir maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.
Izdevumos plāno 3582484 euro. Kredītu atmaksai plāno 95265. Izglītībai tēŗēs 36,4%,
vispārējiem valdības dienestiem – 16%, sociālai aizsardzībai – 14,6%, teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai – 14%, ekonomiskai darbībai – 11%, atpūtai un kultūrai – 7%.
Projekti šajā gadā nav paredzēti, izņemot ceļu projektu. Katra pārvalde savā budžetā ir
ieplānojusi daļu no nepieciešamajiem līdzekļiem daļējai projekta realizācijai.
Speciālajā budžetā plānoti ieņēmumi 150764, izdevumi 194630. Mērķdotācija ir par
7% vairāk nekā 2015. gadā. Lielākie darbi ir plānoti Pilskalnes pagasta pārvaldē – gājēju
ietves izveide, kur tērēs 17383 euro, un Zalves pagasta pārvaldē – gājēju celiņa bruģēšana
Zalvē, tērēs 10000 euro. Pārējos līdzekļus lietos ielu un ceļu uzturēšanai.
Turpmākā sēdes gaitā deputāti noskaidro neskaidros jautājumus par plānotajiem
darbiem un izdevumiem katrā pārvaldē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16., 17. pantiem, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
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(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2016 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2016. gadam” .
2. Neretas novada pašvaldības Vispārējai nodaļai triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt
saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 1/2016 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2016.
gadam”.
2. § (14.)
Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs
(Ziņo:Ilona Strade)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
2.punktu un 20.2 apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pašvaldības izglītības

iestādēs:
- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā – 95.90 EUR
- Neretas PII Ziediņš- 138.19 EUR
- Mazzalves pamatskolā – 136.74 EUR
- Sproģu pamatskolā – 117.87 EUR
2. Uzdot Vispārējās nodaļas vadītājai nodrošināt lēmuma publiskošanu pašvaldības
mājaslapā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izdevumi 2015.gadā uz vienu audzēkni.
3. § (15.)
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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz Izglītības un kultūras komitejas sēdē pieņemto lēmumu, mācību līdzekļu
iegādei skolas vecuma bērniem paredzētos valsts budžeta līdzekļus 6112,- EUR sadalīt
1.1. mācību literatūras iegādei (2763 EUR) atbilstoši izglītojamo skaitam katrā mācību
iestādē sekojoši:
1.1.1. Neretas PII „Ziediņš”– 320 EUR,
1.1.2. Mazzalves pamatskolai – 795 EUR
1.1.3. Sproģu pamatskolai – 250 EUR,
1.1.4. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai – 1398 EUR.
1.2. mācību līdzekļu iegādei (3349 EUR) atbilstoši izglītojamo skaitam katrā mācību
iestādē sekojoši:
1.2.1. Neretas PII „Ziediņš”– 342 EUR,
1.2.2. Mazzalves pamatskolai – 700 EUR
1.2.3. Sproģu pamatskolai – 337 EUR,
1.2.4. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai – 1970 EUR.
4. §
Par Neretas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
(Ziņo: Iveta Arāja)
Tā kā jautājums netika skatīts Finanšu un attīstības komitejā, Sociālā dienesta vadītāja
Iveta Arāja iepazīstina ar lēmumprojektu, kā arī ar to, kas ir Nacionālais veselīgo pašvaldību
tīkls, un kāpēc radās nepieciešamība pašvaldībai pievienoties šim tīklam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15. panta pirmās daļas 6.
punktu, atklāti balsojot:
PAR –
PRET –
ATTURAS –
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Pieteikt Neretas novada pašvaldības dalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā.
2. Nozīmēt Neretas sociālā aprūpes centra sociālo aprūpētāju Jolantu Albrehtu, kā atbildīgo
darbinieku, kurš koordinēs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteiktu kritēriju ieviešanu
pašvaldībā.
Laima Grebska vēlas noskaidrot, vai mūsu darbinieki ir sazinājušies ar citām
pašvaldībām, kuras ir jau iestājušās šajā tīklā, un kāds no tā ir ieguvums, uz ko Iveta Arāja
atbild noliedzoši. Tāpat uzskata, ka jābūt skaidriem noteikumiem, lai varētu pašvaldība
iestāties minētajā tīklā.
Arī Aivars Miezītis un Anna Grenciņa – Grencione atbalsta Laimas Grebskas
ierosinājumu, ka vispirms ir precīzi jānoskaidro ieguvumi un zaudējumi, un tikai pēc tam
pieteikt pašvaldības dalību šajā tīklā.
Laima Grebska ierosina atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai domes sēdei.
Deputāti atbalsta Laimas Grebskas ierosinājumu.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Nepieņemt izstrādāto lēmumu “Par Neretas novada pašvaldības dalību Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā”.
2. Jautājumu “Par Neretas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā” izskatīt nākamajā 2016. gada 24. marta domes sēdē.
3. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai Ivetai Arājai un pašvaldības projektu vadības un
attīstības plānošanas speciālistei Solvitai Bukšai sagatavot detalizētu informāciju par
Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu un pašvaldībām, kuras darbojas šajā tīklā.
5.§ (16.)
Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu
Eiropas Sociālā fonda projekta “ Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai
(Ziņo: Iveta Arāja )
Pamatojoties uz 2016. gada 19. janvārī Zemgales plānošanas reģiona un Neretas
novada pašvaldības noslēgto sadarbības līgumu Nr. 3-41.4/36 par sadarbību Eiropas Sociālā
fonda projekta “ Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā , kurš noslēgts pamatojoties uz Ministru
kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” un
Labklājības ministra 2015.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.63 “Rīcības plāns deinstitucionalizācijas
īstenošanai 2015.-2020.gadam”, 4.2.2. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds

Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot
1.
2.
3.

Pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu sekojošā sastāvā:
Iveta Arāja – pašvaldības sociālā dienesta vadītāja;
Solvita Bukša - projektu vadības un plānošanas attīstības speciālists;
Sandra Andersone – deputāte, sociālo un veselības jautājumu
komitejas locekle;
4. Līga Vaļule – sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem.
6.§ (17.)
Par aukstā ūdens pakalpojuma izcenojumu
apstiprināšanu Pilskalnes pagasta pārvaldē
(Ziņo: Aina Vadzīte)

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15,panta 1,punktu,21.panta pirmās
daļas 14.punkta c apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt aukstā ūdens pakalpojuma izcenojumu Pilskalnes pagasta iedzīvotājiem:
EUR 0.53 plus PVN 21% EUR 0.11, kopā EUR 0.64 par m3;
2. Apstiprināt kanalizācijas pakalpojuma izcenojumu Pilskalnes pagasta iedzīvotājiem:
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EUR 0.58 plus PVN 21% EUR 0.12, kopā EUR 0.70 par m3;
3. Pakalpojums tiek sniegts Pilskalnes pagasta teritorijā.
4. Likumā noteiktajā kārtībā atbildīgajam darbiniekam iepazīstināt pagasta iedzīvotājus
ar pakalpojumu izcenojumiem.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 01.maiju.
6. 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 Pilskalnes pagasta pārvaldes pakalpojuma izcenojuma
aprēķins uz 2 lpp.
7.§ (18.)
Par aukstā ūdens pakalpojuma izcenojumu
apstiprināšanu Mazzalves pagasta pārvaldē
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15,panta 1,punktu,21.panta pirmās
daļas 14.punkta c apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt aukstā ūdens pakalpojuma izcenojumu Mazzalves pagasta iedzīvotājiem:
EUR 1,04 (kopā ar PVN 21%) par m3;
2. Apstiprināt kanalizācijas pakalpojuma izcenojumu Mazzalves pagasta iedzīvotājiem:
EUR 0,65 (kopā ar PVN 21%) par m3;
3. Pakalpojums tiek sniegts Mazzalves pagasta teritorijā.
4. Likumā noteiktajā kārtībā atbildīgajam darbiniekam iepazīstināt pagasta iedzīvotājus
ar pakalpojumu izcenojumiem.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 01.aprīli.
6. 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 Mazzalves pagasta pārvaldes pakalpojuma
izcenojuma aprēķins uz 2 lpp.
8.§ (19.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Neretas
novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestādēs izglītojamiem”
( Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kas domei paredz tiesības izdot
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
6

Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 27.09.2012. Neretas novada pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā
Neretas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un
vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”, 1.3. punktu izsakot sekojošā redakcijā:
“1.3. Atsevišķos gadījumos 1.2.1. un 1.2.2. punktos minētie izglītojamie ir tiesīgi
saņemt braukšanas maksas atvieglojumus saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu”.
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2016. gada 01.martu
9.§ (20.)
Par konkursa „Dziesmu virpulis”nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dziedāšanas konkursa „Dziesmu virpulis” nolikumu.
2. Nolikumu publicēt Neretas novada mājaslapā un laikrakstā „Neretas Novada
Vēstis”.
Pielikumā: Dziedāšanas konkursa "Dziesmu virpulis" nolikums - 2 lpp.
10.§ (21.)
Par Neretas novada pašvaldības pretkorupcijas plānu
(Ziņo:Rolands Klibiķis)
2015.gada 16.jūlijā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.393 „Par Korupcijas novēršanas
un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam”, tika apstiprinātas korupcijas novēršanas
un apkarošanas pamatnostādnes turpmākajiem 6 gadiem. Rīkojuma 3.punkts uzliek par
pienākumu par pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildi atbildīgajām
institūcijām (t.sk. pašvaldībām) nodrošināt uzdevumu un pasākumu izpildi noteiktos termiņos
tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
Lai nodrošinātu Neretas novada pašvaldības valsts amatpersonu un darbinieku
lietderīgu un likumīgu rīcību ar pašvaldības mantu, pilnveidotu iekšējo pretkorupcijas
sistēmu, novērstu iespējamo koruptīvo rīcību interešu konflikta situācijās, stiprinātu ētisku
rīcību un uzvedību, pilnveidotu zināšanas par korupcijas novēršanas prasībām, kā arī
veicinātu labas pārvaldības principu pašvaldības darbībā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu
un attīstības komitejā, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija
Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu (pielikumā).
7

2. Sabiedrisko attiecību speciālistam ievietot Neretas novada pašvaldības pretkorupcijas
pasākumu plānu pašvaldības mājaslapā .
3. Par lēmuma izpildi un kontroli atbildīgs pašvaldības izpilddirektors.
11.§ (22.)
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, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. J.P. (Mazzalve)
1.1.2. A.B. (Mazzalve)
1.1.3. J.Č. (Nereta)
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. A.Ž. (Nereta)
1.3.
95 gadu dzīves jubilejā 35.00 EUR apmērā:
1.3.1. L.J. (Nereta)
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
(Ziņo: Mirdza Brūniņa)
12.1.§ (23.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “MILIMETRS N”
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „ MILIMETRS N” (turpmāk - SIA „MILIMETRS N”), reģistrācijas
Nr.45403007088, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 13b-42, Jēkabpils, likvidēts un izslēgts no
Uzņēmuma reģistra 2009.gada 14.oktobrī, un faktu, ka parāds par nekustamo īpašumu
“Āpškalni”, Neretas pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3270 004 0022 (periods 2000.2007.), uzskatāms par objektīvi neatgūstamu un ir dzēšams,
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem un 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības, 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, izslēdz no uzskaites, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Dzēst no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites SIA “MILIMETRS
N”, reģistrācijas Nr.45403007088, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 13b-42, Jēkabpils, par
nekustamo īpašumu “Āpškalni”, Neretas pagasts, Neretas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par zemi 23,29 EUR, nokavējuma naudu 24,96 EUR, kopā
48,25 EUR
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.2.§ (24.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “SANITA LM”
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„SANITA LM” (turpmāk - SIA „SANITA LM”), reģistrācijas Nr.48702001046, juridiskā
adrese Raiņa iela 15/16, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, likvidēts un izslēgts no
Uzņēmuma reģistra 2011.gada 20.decembrī, un faktu, ka parāds par nekustamo īpašumu
“Raiņa iela 15-601”, Neretas pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3270 900 0036 (periods
2009.-2011.), uzskatāms par objektīvi neatgūstamu un ir dzēšams,
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem un 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības, 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, izslēdz no uzskaites, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Dzēst no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites SIA “SANITA LM”,
reģistrācijas Nr.48702001046, juridiskā adrese Raiņa iela 15/16, Nereta, Neretas
pagasts, Neretas novads, par nekustamo īpašumu “Raiņa iela 15-601”, Nereta, Neretas
pagasts, Neretas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām 40,44 EUR,
nokavējuma naudu 37,44 EUR, kopā 77,88 EUR
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.3.§ (25.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “NERTA”
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „NERTA” (turpmāk - SIA „NERTA”), reģistrācijas Nr.55403005271, juridiskā
adrese “Eglaine”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, likvidēts un izslēgts no Uzņēmuma
reģistra 2015.gada 8.jūlijā, un faktu, ka parādi par nekustamajiem īpašumiem “Daugavpils
iela 2a”, Neretas pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3270 007 0557, “Daugavpils iela 2”,
Neretas pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3270 007 0007, “Eglaines”, Pilskalnes pagastā,
Neretas novadā, kadastra Nr.3274005 0145 (periods 2011.-2015.), uzskatāmi par objektīvi
neatgūstamiem un ir dzēšami, kā arī to, ka uz minētajiem nekustamajiem īpašumiem
10.06.2013.tiesu izpildītājai L.Gulbei tika izsūtīti izpildrīkojumi par parādu piedziņu, kas
netika izpildīti,
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pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem un 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības, 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, izslēdz no uzskaites, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Dzēst no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites SIA “NERTA”,
reģistrācijas Nr.55403005271, juridiskā adrese “Eglaine”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads:
1.1. par nekustamo īpašumu “Daugavpils iela 2a”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads:
1.1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām 39,25 EUR, nokavējuma
naudu 15,50 EUR, kopā 54,75 EUR;
1.1.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi 150,00 EUR, nokavējuma
naudu 60,20 EUR, kopā 210.28 EUR;
1.2. par nekustamo īpašumu “Daugavpils iela 2”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads:
1.2.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām 1211,97 EUR, nokavējuma
naudu 612,85 EUR, kopā 1824,82 EUR;
1.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi 345,97 EUR, nokavējuma
naudu 128,93 EUR, kopā 474,90 EUR;
1.3.
par nekustamo īpašumu “Eglaines”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads:
1.3.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām 2880,70 EUR, nokavējuma
naudu 1396,75 EUR, kopā 4277,45 EUR;
1.3.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi 842,92 EUR, nokavējuma
naudu 531,36 EUR, kopā 1374,48 EUR.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.4.§ (26.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu paju sabiedrībai “LĪDUMS”
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka paju sabiedrība „
LĪDUMS”, reģistrācijas Nr.710300051, juridiskā adrese Mētrienas pagasts, Madonas rajons,
likvidēts un izslēgts no Uzņēmuma reģistra 1995.gada 25.aprīlī, un faktu, ka parāds par
nekustamo īpašumu “Vējkalni 2”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3266 012
0100 (periods 2010.), uzskatāms par objektīvi neatgūstamu,
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem un 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības, 15.12.2009.MK noteikumiem Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar
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tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts izslēdz no uzskaites, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Dzēst no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites paju sabiedrībai
“LĪDUMS”, reģistrācijas Nr.710300051, juridiskā adrese Mētrienas pagasts, Madonas
rajons, par nekustamo īpašumu “Vējkalni 2”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi 7,11 EUR, nokavējuma naudu 6,87
EUR, kopā 13,98 EUR
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.5.§ (27.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu AS “MĀJU APSAIMNIEKOŠANA”
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka akciju sabiedrība „MĀJU
APSAIMNIEKOŠANA” (turpmāk - AS „MĀJU APSAIMNIEKOŠANA”), reģistrācijas
Nr.50003014841, juridiskā adrese Antonijas iela 16A-23, Rīga, likvidēts un izslēgts no
Uzņēmuma reģistra 2015.gada 5.janvārī, un faktu, ka parādi par nekustamajiem īpašumiem
“Vērtūži 2”, Zalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3296 005 0069, “Jaunbriģenieki”,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3266 010 0314, (periods 2010.), uzskatāmi
par objektīvi neatgūstamiem un ir dzēšami,
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem un 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības, 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, izslēdz no uzskaites, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Dzēst
no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites AS “MĀJU
APSAIMNIEKOŠANA”, reģistrācijas Nr.50003014841, juridiskā adrese Antonijas
iela 16A-23, Rīga:
1.1. par nekustamo īpašumu “Vērtūži 2”, Zalves pagasts, Neretas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par ēkām 3,53 EUR, nokavējuma naudu 3,51 EUR,
kopā 7,04 EUR;
1.2. par nekustamo īpašumu “Jaunbriģenieki”, Mazzalves pagasts, Neretas novads
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi 7,11 EUR, nokavējuma naudu 6,00
EUR, kopā 13,11 EUR.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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12.6.§ (28.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “HANSA SILVESTERS”
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „ HANSA SILVESTERS” (turpmāk - SIA „HANSA SILVESTERS”), reģistrācijas
Nr.40003536150, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 62, Rīga, likvidēts un izslēgts no
Uzņēmuma reģistra 2015.gada 12.jūnijā, un faktu, ka parāds par nekustamo īpašumu
“Egļusalas”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3266 007 0050 (periods 2009.2011.), uzskatāms par objektīvi neatgūstamu un ir dzēšams, kā arī to, ka uz minēto nekustamo
īpašumu 10.06.2013.tiesu izpildītājai L.Gulbei tika izsūtīts izpildrīkojums par parādu
piedziņu, kurš netika izpildīts,
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem un 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības, 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, izslēdz no uzskaites, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Dzēst no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites SIA “HANSA
SILVESTERS”, reģistrācijas Nr.40003536150, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela
62, Rīga, par nekustamo īpašumu “Egļusalas”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi 93,90 EUR, nokavējuma naudu 79,83
EUR, kopā 173,73 EUR
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.7.§ (29.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “JM KOKU EKSPORTS”
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „ JM KOKU EKSPORTS” (turpmāk - SIA „JM KOKU EKSPORTS”), reģistrācijas
Nr.40003260785, juridiskā adrese Brīvības gatve 398-84, Rīga, likvidēts un izslēgts no
Uzņēmuma reģistra 2015.gada 16.aprīlī, un faktu, ka parāds par nekustamo īpašumu
“Zemzari”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3266 012 0029 (periods 2009.2011.), uzskatāms par objektīvi neatgūstamu un ir dzēšams, kā arī to, ka uz minēto nekustamo
īpašumu 01.07.2013.tiesu izpildītājam L.J.Jonam tika izsūtīts pieteikums par parādu piedziņu,
kurš netika izpildīts,
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem un 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības, 15.12.2009.MK noteikumiem Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes
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kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar
tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts, izslēdz no uzskaites, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Dzēst no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites SIA “JM KOKU
EKSPORTS”, reģistrācijas Nr.40003260785, juridiskā adrese Brīvības gatve 398-84,
Rīga, par nekustamo īpašumu “Zemzari”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi 408,55 EUR, nokavējuma naudu
268,24 EUR, kopā 676,79 EUR
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.8.§ (30.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “LATVIJAS ĪPAŠUMI”
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „ LATVIJAS ĪPAŠUMI” (turpmāk - SIA „LATVIJAS ĪPAŠUMI”), reģistrācijas
Nr.40003693188, juridiskā adrese: Krišjāņa barona iela 62-3, Rīga, likvidēts un izslēgts no
Uzņēmuma reģistra 2015.gada 23.novembrī, un faktu, ka parāds par nekustamajiem
īpašumiem “Baldenēni”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3274 002 0074,
“Sīmaņi”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3266 011 0132, (periods 2009.2012.), uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem un ir dzēšami,
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem un 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības, 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, izslēdz no uzskaites, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Dzēst no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites SIA “LATVIJAS
ĪPAŠUMI”, reģistrācijas Nr.40003693188, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 62-3,
Rīga:
1.1. par nekustamo īpašumu “Baldenēni”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi 99.09 EUR, nokavējuma naudu
83,44 EUR, kopā 182,53 EUR;
1.2. par nekustamo īpašumu “Sīmaņi”, Mazzalves pagasts, Neretas novads nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par zemi 110,09 EUR, nokavējuma naudu 77,89 EUR,
kopā 187,98 EUR.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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13.§ (31.)
Par parādu norakstīšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājas Ainas Vadzītes un nekustamā īpašuma
nodokļu speciālistes Mirdzas Brūniņas sniegto informāciju, ka R.B., personas kods xxxxx
(mirusi xxxxxxxxx, Neretas novada dzimtsarakstu nodaļas miršanas apliecība Nr.xxxxxx )
līdz 2015. gadam par nekustamo īpašumu xxxxxxxxx, Pilskalnes pagasts, ir izveidojies
dzīvojamo telpu īres un komunālo maksājumu un nekustamā īpašuma nodokļa parāds,
pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurš nosaka, ka parādus,
kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir miris, izslēdz no uzskaites, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites R.B., personas kods
xxxxxxx:
1.1.
dzīvojamo telpu īres un komunālo maksājumu parādu, EUR 2715.40 (divi
tūkstoši septiņi simti piecpadsmit eiro un četrdesmit centi);
1.2.
nekustamā īpašuma nodokļa parādu
pamatsumma EUR 49.45
soda nauda EUR 23.91
kopā EUR .73.36
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.§ (32.)
Par adrešu piešķiršanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
prasībām, un Valsts zemes dienesta informāciju, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas novada Pilskalnes pagastā sekojošas adreses:
1.1. zemes vienībai ar kadastra nr. 32740050032 un divām ēkām - Nākotnes iela 33,
Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV-5110;
1.2. zemes vienībai ar kadastra Nr. 32740050097 un trīs ēkām – Rankaļi, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads, LV-5110;
2. Vispārējai nodaļai lēmumu par adreses piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§ (33.)
Par būves lietošanas mērķa maiņu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot V.S. iesniegumu, kurā V.S. lūdz nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
xxxxxxxx mainīt ēku ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx un 32960040034002xxxxxxxxx
lietošanas mērķi no „Atpūtas ēka”(kods 12120101) uz „ Individuālās dzīvojamās mājas un
vasarnīcas mūra vai mūra-koka ārsienām” (kods 11100103).
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju
pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas
vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai. Ministru
kabineta noteikumi Nr.496 18.punkts, nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu
ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Noteikumu Nr.496 2.punktu, 18.punktu
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.
Mainīt ēku ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx un xxxxxxx lietošanas mērķi no:
1.1.
„Atpūtas ēka”(kods 12120101) uz „ Individuālās dzīvojamās mājas un
vasarnīcas mūra vai mūra-koka ārsienām” (kods 11100103).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§ (34.)
Par nekustamā īpašuma „Jāķelāni” Neretas pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot S.C., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 22.02.2016. iesniegumu
(2.1.9/119) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jāķelāni”, Neretas pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr. xxxxxx, kas sastāv no trīs zemes vienībām 49.40 ha kopplatībā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxx ar platību 25.60 ha.
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,
Neretas novada dome, atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
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NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jāķelāni”, Neretas pagasts, Neretas novads, ar
kadastra Nr. xxxxx, 49.40 ha kopplatībā, zemes vienību 25.60 ha platībā ar kadastra
Nr. xxxxxx.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra Nr. xxxxxxx piešķirt nosaukumu
“Vecjāķelāni”. Atdalāmajai zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atdalāmajai zemes
vienībai ar kadastra Nr. 3270 005 0047:
5 III kat. autoceļa aizsargjosla- (60 m no ass līn.) 0.4 km/46.5m – 1.9 ha;
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta
pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
17.§ (35.)
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 11. februāra lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu R.A., un viņa
ģimenes locekļiem dzīvojamā mājā Zaļā ielā 2, dzīvokli Nr. 3 ar kopējo dzīvojamo
platību 48.9 m2, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar
iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot R.A. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
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 R.A. un viņa 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.16.15
Nākošā domes sēde 2016.gada 24. martā Neretā, Neretas novada Neretas pagastā, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2016. gada 10. martā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
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2016. gada 10. martā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
2016. gada 10. martā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 29.02.2016.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/,

29.02.2016.
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