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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Neretas novada Mazzalves pagastā
2014. gada 29. maijā

Nr. 5

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada Mazzalves pagastā, Mazzalves pagasta pārvaldes
administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00, sēdi beidz plkst.16.15
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Sandra Andersone, Laima Grebska, Viktorija
Trukša, Olga Jalovčuka, Anna Grenciņa – Grencione, Laimonis Klimovičs, Aija Lapiņa (9)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Juris Zālītis - Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Zeltīte Odiņa - Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Valentīna Dubina - Neretas novada pašvaldības juriskonsults,
Žanna Miezīte - novada izglītības darba speciālists.
Uzaicinātās personas:
Andis Duļķis – Administratīvās komisijas priekšsēdētājs,
Guntra Vīnakalne – Administratīvās komisijas sekretāre.
Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt sēdes darba kārtību.
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, Laimonis Klimovičs, Aija Lapiņa, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
apstiprināt sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Mazzalves pamatskolas nolikuma apstiprināšanu (A.Miezītis)
2. Par kārtības “Kārtība, kādā piešķir Lielo pūci izglītojamiem un Zelta pildspalvu
pedagogiem Neretas novadā” apstiprināšanu. (Ž.Miezīte)
3. Par konkursa „Neretas novada sakoptākā sēta 2014”nolikuma apstiprināšanu.
(R.Klibiķis)

4. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Neretas novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu. (I.Strade)
5. Par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem izdevumiem biedrībai „Balvu olūts”.
(A.Kviesis)
6. Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā ”Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs” . (R.Klibiķis)
7. Par pabalstu piešķiršanu. (R.Klibiķis)
8. Par grozījumiem maksas pakalpojumu izcenojumos. (I.Strade)
9. Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2013./2014.g.apkures sezonā un
avansa maksājumu vasarā. (J.Zālītis)
10. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Neretas novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim. (R.Klibiķis)
11. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (J.Zālītis)
12. Par pašvaldības piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu. (Z.Odiņa)
13. Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. (A.Vadzīe)
14. Par kustamā īpašuma automobiļa HYUNDAI H1 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
(J.Zālītis)
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
(I.Strade)
15.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no S.M. par nekustamo īpašumu (nekustamais īpašums)
15.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no L.K. par nekustamo īpašumu (nekustamais īpašums)
15.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no D. B. par nekustamo īpašumu „Nākotnes iela 21” Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
15.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no R. B. par nekustamo īpašumu „Nākotnes iela 21” Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
15.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no G. P. par nekustamo īpašumu „Nākotnes iela 15” Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
15.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no A. B. par nekustamo īpašumu „Lazdāres” Pilskalnes pagasts, Neretas
novads .
15.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no V. M. par nekustamo īpašumu „Eglaines” Pilskalnes pagasts, Neretas
novads
15.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no L. Z. par nekustamo īpašumu „Eglaines” Pilskalnes pagasts, Neretas
novads
16. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
16.1. Par nekustamā īpašuma “Priednieki” sadalīšanu. (Dz.Noreika)
16.2. Par nekustamā īpašuma „Ozolkalni” sadalīšanu. (Z.Odiņa)
17. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
(A.Vadzīte)
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaķēni”
Neretas pagastā, Neretas novadā. (J.Zālītis)
19. Par kadastra datu aktualizāciju. (Z.Odiņa, J.Zālītis)
20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
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20.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā. (A.Vadzīte)
20.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā. (J.Zālītis)
21. Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Saules sporta klubs” (A.Kviesis)
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ozolnieki”,
Zalves pagastā. (Dz.Noreika)
23. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas
novada Neretas ciemā, 2. posms”. (J.Zālītis)
Informatīvie jautājumi:
1) Par Neretas novada pašvaldības Administratīvās komisijas darbu. (A.Kviesis)
2) Par Jāņa Būmaņa iesniegumu. (A.Kviesis)
1. §
Par Mazzalves pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
(Aivars Miezītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Vispārējās izglītības likuma 9. panta otro daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 28.
punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, Laimonis Klimovičs, Aija Lapiņa, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Mazzalves pamatskolas nolikumu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu,188.panta
pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Mazzalves pamatskolas nolikums.
2. §
Par kārtības “Kārtība, kādā piešķir Lielo pūci izglītojamiem un Zelta pildspalvu
pedagogiem Neretas novadā” apstiprināšanu
(Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9
balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa –
Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt kārtību “Kārtība, kādā piešķir Lielo pūci izglītojamiem un Zelta
pildspalvu pedagogiem Neretas novadā”.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu,188.panta
pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: “Kārtība, kādā piešķir Lielo pūci izglītojamiem un Zelta pildspalvu
pedagogiem Neretas novadā”.
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3.§
Par konkursa „Neretas novada sakoptākā sēta 2014”nolikuma apstiprināšanu
(Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima
Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt konkursa „Neretas novada sakoptākā sēta 2014.” nolikumu.
2. Nolikumu publicēt Neretas novada mājaslapā un laikrakstā „Neretas Novada
Vēstis”.
Pielikumā: Konkursa "Neretas novada sakoptākā sēta 2014" nolikums - 3 lpp.
4.§
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par grozījumiem
Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2014
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” apstiprināšanu
(Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, Izglītības un zinātnes ministrijas
07.04.2014. rīkojumu Nr. 192 „Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts
budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2014.gadam, Neretas novada domes sēdes lēmumu,
protokols Nr. 2 § 3 no 27.02.2014., likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 6.pielikumu,
Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta otrās daļas 9.punktu, Neretas domes sēdes lēmumu,
protokols Nr. 2 § 2, Neretas novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 4 § 2 no 24.04.2014,
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone,
Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2014
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”. (Pielikums Nr.3)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/2014 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Neretas novada pašvaldības
budžetu 2014. gadam”
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5.§
Par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem izdevumiem biedrībai
„Balvu olūts”
(Arvīds Kviesis)
2014. gada 9. maijā Neretas novada pašvaldībā ir saņemta biedrības „Balvu olūts”,
reģistrācijas Nr. 40008191494, juridiskā adrese “Kāpostiņu mājas”, Fabrika, Kubulu mājas,
Balvu novads, vēstule, kurā biedrība lūdz finansiāli atbalstīt grāmatas „Tava un mana Sēlija”
izdošanu. Projekta kopējās izmaksas EUR 6650.00, no VKKF plānots saņemt EUR 4250.00,
iztrūkstošo summu lūgts segt Sēlijas pašvaldībām – no katras pašvaldības EUR 300.00.
Izskatot biedrības „Balvu olūts” 2014. gada 8. maija vēstuli, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldības
budžetiem” 16.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima
Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus neparedzētiem izdevumiem no pamatbudžeta izdevumiem
neparedzētiem gadījumiem EUR 300.00 (trīs simti euro 00 centi) biedrībai „Balvu
olūts” grāmatas „Tava un mana Sēlija” izdošanai, līdzekļus pārskaitot pēc rēķina
piestādīšanas.
2. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības
budžetā.
6.§
Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā ”Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs”
(Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz Nodarbinātības valsts aģentūras izsludināto aktīvo nodarbinātības
pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9
balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa –
Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā aktīvajā nodarbinātības
pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās iestādēs” (turpmāk – Pasākums).
2. Piešķirt līdzekļus 12 izglītojamo nodarbināšanai neparedzētiem izdevumiem no
pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem EUR 3000 (trīs tūkstoši
euro 00 centi) Pasākuma īstenošanai (darba devēja līdzfinansējums).
3. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus
pašvaldības budžetā.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas novada pašvaldības izpilddirektors R.Klibiķis
5

7.§
Par pabalstu piešķiršanu
(Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Par pašvaldības pabalstiem
Neretas novadā” trešo un ceturto daļu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par”
– Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.1.1. K.K.;
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 145.00 apmērā:
2.1.
D.B.;
2.2.
S.Š.

8.§
Par grozījumiem maksas pakalpojumu izcenojumos
(Ilona Strade)
Izskatot Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītājas R.Kvieses 06.05.2014.
iesniegumu (Nr.1-13.2/312), pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta
pirmās daļas 17.punkta “e” apakšpunktu, kurš nosaka, ka bibliotēkas krājumā esošās
informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumus neapliek
ar pievienotās vērtības nodokli, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” –
Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Noteikt, ka Neretas novada centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku maksas
pakalpojumu izcenojumiem ( apstiprināti ar Neretas novada domes 2014. gada 30.
janvāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.1)), kas nosaka bibliotēku krājumos esošās
informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumu
izcenojumu, pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.
2. Par lēmuma izpildi atbildīga Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītāja Regīna
Kviese.
9. §
Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2013./2014.g.apkures sezonā un
avansa maksājumu vasarā
(Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta
d) apakšpunktu, 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, Neretas novada
dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
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Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt apkures faktiskās izmaksas dzīvojamai mājai Nr.6 P.Lodziņa ielā,

Nereta, Neretas pagasts 2013./2014.g.apkures sezonā 1.0028 EUR/m2 (plus PVN
12% 0.1292 EUR), kopā 1.232 EUR/m2.
2. Noteikt avansa maksājumu par apkuri iedzīvotājiem 2014.gada maijā, jūnijā, jūlijā,
augustā, septembrī – 0.40 EUR /m2 ( tai skaitā PVN 12%).
10. §
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Neretas novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim
(Rolands Klibiķis)
Izskatot Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša 2014.gada 9.
maija iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 42.panta 9.daļu, Neretas novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 7.1. punktu, Neretas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” –Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav, Arvīds Kviesis balsojumā nepiedalās,
nolemj:
1. Piešķirt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KVIESIM
papildatvaļinājumu desmit darba dienas par 2013.gadu, no 2014.gada 9. jūnija līdz
2014. gada 20. jūnijam (ieskaitot).
2. Domes priekšsēdētāja papildatvaļinājuma laikā no 2014.gada 9. jūnija līdz 2014.gada
20. jūnijam (ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienākumus veikt domes priekšsēdētāja
vietniekam Aivaram Miezītim.
11.§
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
(Juris Zālītis)
1.
Neretas novada dome izskatīja sabiedriskā labuma organizācijas biedrības
„ Upmales mantinieki” ( reģistrācijas Nr.40008163471, juridiskā adrese Neretas novads,
Pilskalnes pagasts, „Pauperi”) (turpmāk tekstā biedrība) 2014.gada 21. maija iesniegumu
Nr.2.1-8/353 nodot tai bezatlīdzības lietošanā telpu Nr.4, kas atrodas Ziedu ielā 11, Nereta,
Neretas pagasts, Neretas novads. Telpa nepieciešama biedrības mērķu realizācijai - pulciņu
nodarbībām. Telpas uzturēšanas un kopšanas darbus veiks biedrība pašu spēkiem.
2.
Saskaņā ar Aizkraukles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Neretas pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.428 ierakstu, Neretas novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma
Ziedu ielā 11, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads (kadastra Nr. 3270 007 0365)
īpašniece. Uz zemes gabala atrodas pamatskolas ēka ar noliktavu (kadastra apzīmējums
Nr.3270 007 0365 005). Saskaņā ar būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, telpa, kuru vēlas
izmantot biedrība, atrodas ēkas pirmajā stāvā (telpa Nr. 4), telpas platība 59.5m2.
3.
Ēkas bilances vērtība EUR 115 428,01. Telpa ir labā tehniskā stāvoklī.
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4. Pamatojoties uz 2011.gada 24. februāra Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu Nr.8.146/12819 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Upmales
mantinieki” , piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
5.
Biedrības mērķi saskaņā ar statūtiem ir:
5.1. sekmēt Pilskalnes pagasta un Neretas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanu un ilgtspējīgu attīstību;
5.2. veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un
pašapziņas līmeni:
5.3. organizēt un popularizēt iedzīvotāju mūžizglītības iespējas un nozīmi;
5.4. organizēt labdarības pasākumus un popularizēt labdarības nozīmi un
nepieciešamību utt.
6. Likuma „Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības.
7. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk
tekstā- likums) 2.pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un
mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst
ārējos normatīvajos aktos paredzētajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.
8. Likuma 5.panta 1. daļa nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai
vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumus, kas noteikti 2.daļā, tai
skaitā 41 punktā noteikto, kad pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai. Saskaņā ar likuma 3.1 punktu tiesību subjekts, kuram manta nodota
bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos
izdevumus. Likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka nododot publiskas personas mantu
bezatlīdzības lietošanā, tiek pieņemts lēmums, savukārt likuma 5.panta piektā daļa nosaka, ka
lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns un nodod uz laiku, kamēr
attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.un 5.pantu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” –
Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „ Upmales mantinieki” bezatlīdzības
lietošanā Neretas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu- telpu Nr.4
saskaņā ar būves kadastrālās uzmērīšanas lietu 59.5 m2 platībā, kas atrodas ēkā Ziedu
ielā 11, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads.
2. Noteikt telpas lietošanas mērķi- Neretas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošana, labdarības organizēšana.
3. Noteikt līguma termiņu – 5gadi .
4. Lietošanā nodotais nekustamais īpašums nododams atpakaļ Neretas novada
pašvaldībai pēc 3. punktā minētā līguma termiņa beigām, ja tas netiek pagarināts vai
līgums tiek izbeigts pirms termiņa.
5. Dome pilnvaro Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora vietnieku
L.Klimoviču noslēgt līgumu ar biedrību „Upmales mantinieki” par telpas
bezatlīdzības lietošanu.
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6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12. §
Par pašvaldības piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
(Zeltīte Odiņa)
Izskatījusi SIA „DV Solutions”, 2014.gada 15.maija iesniegumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 28. panta ceturto daļu, 30. panta otro daļu, Neretas novada dome, atklāti
balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa –
Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Izsniegt piekrišanu SIA „DV Solutions”, juridiskā adrese (adrese), darījuma
rezultātā iegūt īpašumā nekustamo īpašumu – „NĪ”, Mazzalves pagastā, Neretas
novadā, kas sastāv no zemes gabala 3492 m2 platībā un nedzīvojamās ēkas.
2. Mainīt zemes gabala izmantošanas pamatmērķi no „lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve”, kods 1003, uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601.
3. Zemes lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Neretas novada teritorijas plānojumu.
4. Vispārējās nodaļas vadītājai līdz 2014.gada 5.jūnijam sagatavot un izsūtīt izziņu par
atļauju iegādāties nekustamo īpašumu.
13.§
Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas 1.punktu, „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 8.pantu,
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone,
Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
„Draudzības iela 10”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kas sastāv no zemes gabala
0.22 ha platībā un no dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām.
2. Par lēmuma izpildi atbildīga Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja A.Vadzīte
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā , viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.§
Par kustamā īpašuma automobiļa HYUNDAI H1 izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Juris Zālītis)
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo daļu, 32.panta
ceturto daļu, ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldībai savu autonomo funkciju pildīšanai
nav vajadzības paturēt īpašumā kustamo īpašumu automašīnu HYUNDAI H1, Neretas
novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima
Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt izsoles komisijas 2014.gada 28. aprīļa protokolu Nr.1 un noteikt, ka izsole
nav notikusi.
2. Izsoles komisijai līdz 2014. gada 6. jūnijam noteikt automašīnas HYUNDAI H1
atsavināšanas brīvo cenu.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas pagasta pārvaldes vadītājs J.Zālītis.
Pielikumā: 2014.gada 28. aprīļa izsoles protokols Nr.1;

15§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ilona Strade)
15.1. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no S.M.
par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, S. M. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads.
S.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014.gada 15.maijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 35.71 (trīsdesmit pieci euro 71 cents.)
S.M. 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 S.M. 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
2014.gada 15.maiju sastāda kopsummā EUR 7.38 (septiņi euro 38 centi).
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Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no S.M., par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 15.maiju sastāda
kopsummā EUR 35.71 (trīsdesmit pieci euro 71 cents.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 28.33 (divdesmit astoņi euro,
33 centi.);
nokavējuma nauda – EUR 7.38 (septiņi euro 38 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
15.2. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no L.K.
par nekustamo īpašumu „NĪ” Pilskalnes pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, L. K. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
L.K. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014 .gada 15.maijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis, kopsummā EUR 22.47 (divdesmit divi euro 47centi).
L.K. 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
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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 L.K. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maiju sastāda kopsummā EUR 5.34 (pieci euro 34 centi)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.K. nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 15.maiju sastāda
kopsummā EUR 22.47 ( divdesmit divi euro 47 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 17.13 (septiņpadsmit euro 13
centi)
nokavējuma nauda – EUR 5.34 ( pieci euro 34 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090 .
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.

15.3. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no D.B.
par nekustamo īpašumu „NĪ” Pilskalnes pagasts, Neretas novads
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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, D. B. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
D.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014 .gada 15.maijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 37.02 (trīsdesmit septiņi euro 02centi).
D.B. 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 D.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
2014.gada 15.maiju sastāda kopsummā EUR 8.88 (astoņi euro 88 centi)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no D.B. nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 15.maiju sastāda
kopsummā EUR 37.02 ( trīsdesmit septiņi euro 02 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 28.14 (divdesmit astoņi euro,
14 centi)
nokavējuma nauda – EUR 8.88 ( astoņi euro 88 centi.); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090 .
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
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Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
15.4. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no R.B.
par nekustamo īpašumu „NĪ” Pilskalnes pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, R. B. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
R.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014 .gada 15.maijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 47.53 (četrdesmit septiņi euro 53centi).
R.B. 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 R.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
2014.gada 15.maiju sastāda kopsummā EUR 12.08 (divpadsmit euro 08 centi)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no R.B., par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 15.maiju sastāda
kopsummā EUR 47.53 ( četrdesmit septiņi euro 53 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 35.45 (trīsdesmit pieci euro, 45
centi)
nokavējuma nauda – EUR 12.08 ( divpadsmit euro 08 centi); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
14

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.
15.5. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.P.
par nekustamo īpašumu „NĪ” Pilskalnes pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, G. P. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
G.P. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014 .gada 15.maijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis, kopsummā EUR 47.49 (četrdesmit septiņi euro 49 centi).
G.P. 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 G.P. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maiju sastāda kopsummā EUR 12.03 (divpadsmit euro 03 centi)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.P. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads,
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1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 15.maiju sastāda
kopsummā EUR 47.49 ( četrdesmit septiņi euro 49 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 35.46 (trīsdesmit pieci euro, 46
centi)
nokavējuma nauda – EUR 12.03 ( divpadsmit euro 03 centi); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090 .
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
15.6. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.B.
par nekustamo īpašumu „NĪ” Pilskalnes pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, 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 2014 .gada 15.maijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis, kopsummā EUR 50.37 (piecdesmit euro 37 centi).
A.B. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadu,
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 pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maiju sastāda kopsummā EUR 18.45 (astoņpadsmit euro 45 centi)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
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9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 15.maiju sastāda
kopsummā EUR 50.37 ( piecdesmit euro 37 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 31.92 (trīsdesmit viens euro, 92
centi)
nokavējuma nauda – EUR 18.45 ( astoņpadsmit euro 45 centi); nokavējuma naudu
0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma
dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad
pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. 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.
15.7. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no V.M.
par nekustamo īpašumu „NĪ” Pilskalnes pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, V. M. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
V.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014 .gada 15.maijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis, kopsummā EUR 24.89 (divdesmit četri euro 89 centi).
V.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 20112014.gadu, 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
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“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 V.M. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maiju sastāda kopsummā EUR 4.56 (četri EUR 56 centi)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 15.maiju sastāda
kopsummā EUR 24.89 ( divdesmit četri euro 89 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 20.33 (divdesmit euro, 33
centi)
nokavējuma nauda – EUR 4.56 ( četri euro 56 centi); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090 .
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
15.8. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no L.Z.
par nekustamo īpašumu „NĪ” Pilskalnes pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu, L.Z. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads.
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L.Z. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2014 .gada 15.maijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis, kopsummā EUR 16.22 (sešpadsmit euro 22 centi).
L.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 20102011.gadu, 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 L.Z. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 15.maiju sastāda kopsummā EUR 5.88 (pieci euro 88 centi)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2014.gada 15.maiju sastāda
kopsummā EUR 16.22 ( sešpadsmit euro 22 centi.)
nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 10.34 (desmit euro, 34 centi)
nokavējuma nauda – EUR 5.88 ( pieci euro 88 centi); nokavējuma naudu 0,05
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas par katru kavējuma dienu par
laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības
budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090 .
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
16.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
16.1.§
Par nekustamā īpašuma „Priednieki” sadalīšanu
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(Dzintra Noreika)
Izskatījusi R.K. un R.S. 06.05.2014. iesniegumu ar lūgumu sadalīt īpašumu
„Priednieki”, kadastra nr. ……., Zalves pag. Neretas nov. atdalot zemes vienību ar kadastra
Nr. ….. izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Līkloči”, Zalves pagasta pārvalde
konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8. punkta 1. daļas 3. punkts paredz pie zemes gabala
sadalīšanas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā zemes vienība ir nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra
apzīmējums, un no minētā zemes īpašuma tiek atdalīta zemes vienība, nemainot objekta ārējo
kontūru vai apjomu, zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 20. panta 1. punktu, neveidojas jauns kadastra objekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 27.
punktu, Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 20. panta 1. punktu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Zalves pagasta saistošo noteikumu „Par Zalves pagasta
teritorijas plānojumu” Zalves pagasta teritorijas plānojuma 2. daļas „Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” 7. punktu „Zemesgabalu sadalīšana, apvienošana un robežu
pārkārtošana”, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra
Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Priednieki”, atdalot zemes vienību 5,6 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Līkloči”.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam , kas sastāv no zemes vienības 13,8 ha platībā
atstāt nosaukumu “Priednieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.2.§
Par nekustamā īpašuma „Ozolkalni” sadalīšanu
(Zeltīte Odiņa)
Izskatot M.M., , deklarētā adrese: (adrese), 16.05.2014. iesniegumu ar lūgumu
atdalīt no nekustamā īpašuma „Ozolkalni” , kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā,
zemes vienību ar kadastra nr. ….. jauna nekustamā īpašuma „Kumelnieki” izveidošanai, kā
arī tam pievienotos dokumentus, novada dome konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz pie zemes gabala sadalīšanas
izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā šī likuma izpratnē zemes gabals ir zemes vienība, kas
norobežota ar pastāvīgiem situācijas elementiem un no minētā īpašuma tiek atdalīta atsevišķa
zemes vienība, nemainot objekta ārējo kontūru vai apjomu, zemes ierīcības projekts nav
jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu
neveidojas jauns kadastra objekts.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, Neretas novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna
Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma „Ozolkalni” , kas atrodas Mazzalves pagastā,
Neretas novadā,
zemes vienību, neizstrādājot īpašuma sadalīšanas projektu vai
detālplānojumu.
2. No nekustamā īpašuma „Ozolkalni” atdalītajai zemes vienībai 27.7 ha platībā ar
piešķirt nosaukumu „Kumelnieki” jauna nekustamā īpašuma izveidošanai
un
atdalāmajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
(Aina Vadzīte)
Izskatot AA. iesniegumus par nekustamā īpašuma „Pilkalne” zemes daļas ar platību
1.1 ha iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 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, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” –
Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Iznomāt A.A., deklarētā dzīves vieta (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošo
nekustamā īpašuma „Pilkalne” Pilskalnes pagastā zemes daļu ar platību 1.1 ha,
nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.
Zemes lietošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme
2. Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai Ainai Vadzītei , viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas brīža noslēgt zemes nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2024.gada
31.decembrim.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV- 3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaķēni”
Neretas pagastā, Neretas novadā
(Juris Zālītis)
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Neretas novada dome ir iepazinusies un izvērtējusi zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Zaķēni”, zemes vienību kadastra apzīmējumu 3270 005 0030 un
3270 005 0105 Neretas novada Neretas pagastā.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanai iesniedzis nekustamā īpašuma īpašnieks
Dz.U.
Izskatot Dz.U. 2014.gada 20.maija iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. 2.1-8/350, kurā
izteikts lūgums apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zaķēni”
Neretas pagastā, Neretas novadā, tika konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz nekustamo īpašumu īpašnieka
Dz.U., iesniegumu un Neretas novada domes 2014. gada 27.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 2§14). Īpašuma sadales mērķis- zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3270 005 0030 un 3270 005 0105 robežu pārkārtošana jauna īpašuma
izveidošanai.
2 Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par
Neretas novada teritorijas plānojumiem.
3. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA "Aizkraukles mērnieks" sertificēts zemes
ierīkotājs A.S. 2010.gada 29.decembra sertifikāts sērija …….
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15.
panta pirmās daļas 13. punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19. panta
pirmo punktu, Ministra kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes nolikumi” 4., 5., 30., 31.2. punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar
9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa –
Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zaķēni” Neretas
novada Neretas pagastā.
2. Piekrist īpašuma „Zaķēni”, Neretas novads, Neretas pagasts, robežu pārkārtošanai
saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. No nekustamā īpašuma „Zaķēni” atdalītajai zemes vienībai ar platību 11.2 ha piešķirt
nosaukumu „Zaķēni KL” un noteikt lietošanas mērķi- „Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- kods 0101.
4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai ar platību 2 ha lietošanas mērķi – „Zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- kods 0101, piešķirot jaunu
nosaukumu „Zaķēni 1”.
5. Nosūtīt apstiprinātā zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru un projekta grafisko
daļu Valsts Zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai atbilstoši Zemes ierīcības
likuma 20.punktam.
6.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
19. §
Par kadastra datu aktualizāciju
(Zeltīte Odiņa, Juris Zālītis)
Ņemot vērā 2014.gada 23.marta VZD vēstuli Nr.2-04/282 „Par pašvaldību tiesiskā
valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām”, kurā izteikts lūgums pieņemt lēmumu par
zemes platības precizēšanu un apstiprināšanu zemes vienībām, kas atrodas Neretas novadā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK 2012.gada
10.aprīļa Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi”132.3.apakšpunktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” –
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Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav,
„atturas” – nav,
nolemj:
1. Precizēt un apstiprināt zemes platības Mazzalves pagastā:
1.1.zemes vienībai „Kļavas 2” ar kadastra apzīmējumu 3266 001 0076 zemes platību no 2.1
ha uz 1.6025 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.2.zemes vienībai „Baloži-Auermaņi” ar kadastra apzīmējumu 3266 004 0072 zemes
platību no 1.0 ha uz 0.7988 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.3.zemes vienībai „Viesītes upe” ar kadastra apzīmējumu 3266 004 0089 zemes platību no
28.7 ha uz 3.13 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.4 zemes vienībai „Viesītes” ar kadastra apzīmējumu 3266 005 0047 zemes platību no 0.8
ha uz 1.0418 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.5.zemes vienībai „Ērberģe-Mazdīči-Aizupes” ar kadastra apzīmējumu 3266 007 0102
zemes platību no 2.4 ha uz 3.257 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.6. zemes vienībai „Ceļš gar Līčiem” ar kadastra apzīmējumu 3266 007 0105 zemes
platību no 0.8 ha uz 0.6364 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.7.zemes vienībai „Kaņepes” ar kadastra apzīmējumu 3266 008 0094 zemes platību no
2.2 ha uz 1.4387 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.8.zemes vienībai „Ķikas” ar kadastra apzīmējumu 3266 008 0097 zemes platību no 0.5
ha uz 0.5774 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.9.zemes vienībai „Maurēni” ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0272 zemes platību no 2.0
ha uz 2.4433 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.10. zemes vienībai „Zvilna R. izmanto” ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0275 zemes
platību no 2.1 ha uz 2.5355 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.11.zemes vienībai „Susējas 3” ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0323 zemes platību no
0.31 ha uz 0.2231 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.12. zemes vienībai „Pie Saulīša” ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0326 zemes platību
no 2.1 ha uz 1.6306 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.13.zemes vienībai „Zeme pie kantora” ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0329 zemes
platību no 0.5 ha uz 0.2589 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.14. zemes vienībai „Mēru kapi” ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0336 zemes platību no
1.3 ha uz 1.8077 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.15. zemes vienībai „Ērberģe –Mazdīči-Aizupes” ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0370
zemes platību no 0.01 ha uz 0.0996 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.16.zemes vienībai „Liepiņas-Krāces” ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0371 zemes
platību no 0.8 ha uz 0.9803 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.17. zemes vienībai „Liepu iela” ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0373 zemes platību no
0.6 ha uz 0.4627 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.18. zemes vienībai „Skolas iela” ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0383 zemes platību
no 1.0 ha uz 1.3106 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.19. zemes vienībai „DUS Virši-Skola-Brūveri-Mēmele” ar kadastra apzīmējumu 3266
011 0115 zemes platību no 0.3 ha uz 0.1679 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas
novadā;
1.20. zemes vienībai „Ceļš pie Kukārēm” ar kadastra apzīmējumu 3266 011 0125 zemes
platību no 0.2 ha uz 0.1316 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.21.zemes vienībai „Pie Kukārēm” ar kadastra apzīmējumu 3266 011 0133 zemes platību
no 1.6 ha uz 1.1798 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā;
1.22.zemes vienībai „Bangas” ar kadastra apzīmējumu 3266 013 0059 zemes platību no
2.2 ha uz 2.6046 ha, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā.
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2. Precizēt un apstiprināt zemes platības Neretas pagastā:
2.1.zemes vienībai „Suseja” ar kadastra apzīmējumu 3270 002 0057 zemes platību no 0.6
ha uz 0.4465 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.2.zemes vienībai „Suseja” ar kadastra apzīmējumu 3270 002 0063 zemes platību no 0.1
ha uz 0.1522 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.3.zemes vienībai „Selgas” ar kadastra apzīmējumu 3270 003 0095 zemes platību no 1.2
ha uz 0.7931 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.4.zemes vienībai „Kangari” ar kadastra apzīmējumu 3270 003 0097 zemes platību no 1.0
ha uz 0.77 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.5.zemes vienībai „Rempji” ar kadastra apzīmējumu 3270 004 0072 zemes platību no 3.1
ha uz 4.4074 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.6. zemes vienībai „Uzvaras 2” ar kadastra apzīmējumu 3270 005 0067 zemes platību no
1.7 ha uz 1.3268 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.7.zemes vienībai „Dienvidsusejas upe (1/2)” ar kadastra apzīmējumu 3270 005 0109
zemes platību no 0.4 ha uz 0.5772 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.8.zemes vienībai „Visdarbu Audzes” ar kadastra apzīmējumu 3270 006 0048 zemes
platību no 1.8 ha uz 1.1909 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.9.zemes vienībai „Ugunsdzēsības pazemes ūdens rezervuārs” ar kadastra apzīmējumu
3270 007 0145 zemes platību no 0.17 ha uz 0.0942 ha, kas atrodas Neretas pagastā,
Neretas novadā;
2.10. zemes vienībai „Nākotnes iela 13” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0232 zemes
platību no 0.12 ha uz 0.1585 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.11.zemes vienībai „Neretas pašvaldības zeme” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0329
zemes platību no 0.2 ha uz 0.0663 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.12. zemes vienībai „Draudzības krastmala” ar kadastra apzīmējumu 3270 07 0334 zemes
platību no 0.4 ha uz 0.6623 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.13.zemes vienībai „Nākotnes iela 13A” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0340 zemes
platību no 0.2 ha uz 0.298 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.14. zemes vienībai „Nākotnes iela 14” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0430 zemes
platību no 2.0 ha uz 1.367 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.15. zemes vienībai „Neretas pašvaldības zeme” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0444
zemes platību no 0.5 ha uz 0.5866 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.16.zemes vienībai „Neretas pašvaldības zeme” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0446
zemes platību no 0.1 ha uz 0.2048 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.17. zemes vienībai „Neretas pašvaldības zeme” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0461
zemes platību no 0.1 ha uz 0.1612 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.18. zemes vienībai „Kalēju iela” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0466 zemes platību
no 0.4 ha uz 0.5224 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.19. zemes vienībai „J.Jaunsudrabiņa iela” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0472 zemes
platību no 0.2 ha uz 0.2903 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.20. zemes vienībai „Kalna iela” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0476 zemes platību no
0.6 ha uz 0.697 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.21.zemes vienībai „Draudzības iela” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0480 zemes
platību no 0.1 ha uz 0.1468 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.22.zemes vienībai „Nākotnes iela” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0482 zemes platību
no 0.5 ha uz 0.6063 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā.
2.23.zemes vienībai „Pasta iela” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0484 zemes platību no
0.4 ha uz 0.745 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā.
2.24. zemes vienībai „Upju iela” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0485 zemes platību no
0.1 ha uz 0.263 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.25. zemes vienībai „AA, Jaunzemu ūdens tornis” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0512
zemes platību no 0.3 ha uz 0.4574 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
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2.26. zemes vienībai „Neretas pašvaldības zeme” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0513
zemes platību no 12.7 ha uz 0.07 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.27. zemes vienībai „Dienvidsusejas upe” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0529 zemes
platību no 0.5 ha uz 0.7815 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.28. zemes vienībai „Dārza iela” ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0531 zemes platību no
0.1 ha uz 0.1855 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.29. zemes vienībai „Kalnamuiža” ar kadastra apzīmējumu 3270 009 0062 zemes platību
no 0.5 ha uz 1.426 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.30. zemes vienībai „Neretas pašvaldības zeme” ar kadastra apzīmējumu 3270 010 0053
zemes platību no 0.9 ha uz 0.7798 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā.
2.31. zemes vienībai „Brīvzemnieki” ar kadastra apzīmējumu 3270 010 0089 zemes
platību no 0.6 ha uz 1.3908 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā
2.32. zemes vienībai „Kurzemnieki” ar kadastra apzīmējumu 3270 010 0092 zemes platību
no 6.9 ha uz 4.1481 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.33. zemes vienībai „Līcīši” ar kadastra apzīmējumu 3270 010 0094 zemes platību no 3.1
ha uz 1.9734 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.34. zemes vienībai „Bieķēni” ar kadastra apzīmējumu 3270 010 0099 zemes platību no
0.6 ha uz 0.6932 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.35. zemes vienībai „Buividas-Suvainišķi” ar kadastra apzīmējumu 3270 010 0145 zemes
platību no 0.5 ha uz 0.7618 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.36. zemes vienībai „Damasāni” ar kadastra apzīmējumu 3270 011 0071 zemes platību no
11.1 ha uz 13.944 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
2.37. zemes vienībai „Salātīte” ar kadastra apzīmējumu 3270 011 0091 zemes platību no
5.5 ha uz 4.4875 ha, kas atrodas Neretas pagastā, Neretas novadā;
3. Precizēt un apstiprināt zemes platības Zalves pagastā:
3.1. zemes vienībai „Lejasdaugavieši” ar kadastra apzīmējumu 3296 004 0039 zemes
platību no 1.9 ha uz 1.5 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.2. zemes vienībai „Zalves pagasta kapsēta” ar kadastra apzīmējumu 3296 005 0052
zemes platību no 5 ha uz 4.3 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.3. zemes vienībai „Zalve” ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0205 zemes platību no
42.7 ha uz 30.5 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.4. zemes vienībai „Zalve” ar kadastra apzīmējumu 3296 013 0105 zemes platību no
14.5 ha uz 11.7 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.5. zemes vienībai „Zalve” ar kadastra apzīmējumu 3296 013 0108 zemes platību no 6.4
ha uz 4.2 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.6. zemes vienībai „Jāņi 1” ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0216 zemes platību no
3.992 ha uz 3.1 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.7. zemes vienībai „Āboliņi” ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0233 zemes platību no 1
ha uz 0.3 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.8. zemes vienībai „Pagasta brīvās zemes 1” ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0251
zemes platību no 33.5 ha uz 13.8 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.9. zemes vienībai „Pagasta brīvās zemes 1” ar kadastra apzīmējumu 3296 010 0067
zemes platību no 6.1 ha uz 1.8 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.10. zemes vienībai „Zalvītes upe” ar kadastra apzīmējumu 3296 004 0095 zemes platību
no 0.6 ha uz 0.3 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.11. zemes vienībai „Zalvītes upe” ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0254 zemes
platību no 0.3 ha uz 0.1 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.12. zemes vienībai „Virši” ar kadastra apzīmējumu 3296 007 0044 zemes platību no
1.9 ha uz 1.1 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
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3.13. zemes vienībai „Vilkupe – Vitānmuiža - Ābelītes” ar kadastra apzīmējumu 3296
009 0040 zemes platību no 12.7 ha uz 3.7 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas
novadā;
3.14. zemes vienībai „Bēšas” ar kadastra apzīmējumu 3296 010 0043 zemes platību no
3.5 ha uz 4.4 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.15. zemes vienībai „Ābelītes” ar kadastra apzīmējumu 3296 011 0038 zemes platību no
0.3 ha uz 0.9 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.16. zemes vienībai „Baldenāni - Kārkli” ar kadastra apzīmējumu 3296 012 0060 zemes
platību no 8.5 ha uz 6.8 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.17. zemes vienībai „Baldenāni - Kārkli” ar kadastra apzīmējumu 3296 012 0061 zemes
platību no 11.7 ha uz 17.1 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.18. zemes vienībai „Salas” ar kadastra apzīmējumu 3296 012 0089 zemes platību no
0.5 ha uz 0.4 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.19. zemes vienībai „Sproģu centrs” ar kadastra apzīmējumu 3296 013 0178 zemes
platību no 1.5 ha uz 2.3 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā;
3.20. zemes vienībai „Zalve - Kapudruvas” ar kadastra apzīmējumu 3296 007 0075 zemes
platību no 3.5 ha uz 6.1 ha, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā.
4. Precizēt un apstiprināt zemes platības Pilskalnes pagastā:
4.1. zemes vienībai „Pilītes” ar kadastra apzīmējumu 32740010049 zemes platību no 2.4 ha
uz 1.31, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.2. zemes vienībai „Āres” ar kadastra apzīmējumu 32740050138 zemes platību no 28.74 ha
uz 3.70, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.3. zemes vienībai „Eglaines” ar kadastra apzīmējumu 32740050198 zemes platību no
3.8933 ha uz 2.96, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32740020080 zemes platību no 2.7 ha uz 8.29,
kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32740020096 zemes platību no 8.3 ha uz 2.71,
kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.6. zemes vienībai „Poģeles” ar kadastra apzīmējumu 32740030075 zemes platību no 7.2 ha
uz 3.06, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.7. zemes vienībai „Vanagu ceļš-Andrejskolas ceļš” ar kadastra apzīmējumu
32740030077zemes platību no 0.4 ha uz 0.47, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas
novadā;
4.8. zemes vienībai „Gudiņu kapi” ar kadastra apzīmējumu 32740040096 zemes platību no
0.6 ha uz 0.50, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.9. zemes vienībai „Piensaimnieku biedrība” ar kadastra apzīmējumu 32740040101
zemes platību no 0.3 ha uz 0.23, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.10. zemes vienībai „Kapliča” ar kadastra apzīmējumu 32740040105 zemes platību no 0.4
ha uz 0.33, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.11. zemes vienībai „Kubuļi-Vilciņi” ar kadastra apzīmējumu 32740040117 zemes platību
no 0.2 ha uz 0.47, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.12. zemes vienībai „Gricgale-Virsaiši-Tauriņi” ar kadastra apzīmējumu 32740040118
zemes platību no 0.2 ha uz 0.46, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.13. zemes vienībai „Gricgale-Pieči-Gudiņi” ar kadastra apzīmējumu 32740040119 zemes
platību no 2ha uz 1.36, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.14. zemes vienībai „Skaidrītes” ar kadastra apzīmējumu 32740050013 zemes platību no
0.5 ha uz 0.42, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.15. zemes vienībai „Skrūveres” ar kadastra apzīmējumu 32740050137 zemes platību no
11 ha uz 11.98, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.16. zemes vienībai „Skalbītes” ar kadastra apzīmējumu 32740050141 zemes platību no
32.7ha uz 24.05, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
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4.17. zemes vienībai „Odiņi-Mazgi” ar kadastra apzīmējumu 32740050142 zemes platību
no 1.9 ha uz 1.04, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.18. zemes vienībai „Pūteļi” ar kadastra apzīmējumu 32740050146 zemes platību no 5.3 ha
uz 2.15, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.19. zemes vienībai „Ūdri-Ābolkalni” ar kadastra apzīmējumu 32740050149 zemes platību
no 34.9 ha uz 17.26, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.20. zemes vienībai „Riņķišķi” ar kadastra apzīmējumu 32740050150 zemes platību no 4
ha uz 4.57, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.21. zemes vienībai „Mājvieta” ar kadastra apzīmējumu 32740050156 zemes platību no 0.8
ha uz 0.71, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.22. zemes vienībai „Rankaļi-Mūrnieki” ar kadastra apzīmējumu 32740050174 zemes
platību no 0.6 ha uz 0.7314, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.23. zemes vienībai „Katlu māja-Ezerkrasti” ar kadastra apzīmējumu 32740050175 zemes
platību no 0.6ha uz 0.75, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.24. zemes vienībai „Skujupi-Ancīši” ar kadastra apzīmējumu 32740050176 zemes platību
no 0.1 ha uz 0.17, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.25. zemes vienībai „Naftas vads Polocka -Ventspils” ar kadastra apzīmējumu
32740060124 zemes platību no 11.8 ha uz 7.35, kas atrodas Pilskalnes pagastā,
Neretas novadā;
4.26. zemes vienībai „Ģērķi-Izkalni-Odiņi” ar kadastra apzīmējumu 32740040123 zemes
platību no 0.4 ha uz 0.1502, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.27. zemes vienībai „Nākotnes iela” ar kadastra apzīmējumu 32740050224 zemes platību
no 0.3 ha uz 0.16, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.28. zemes vienībai „Dārza iela” ar kadastra apzīmējumu 32740050226 zemes platību no
0.1 ha uz 0.17, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.29. zemes vienībai „Nākotnes iela” ar kadastra apzīmējumu 32740050224 zemes platību
no 0.1 ha uz 0.19, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.30. zemes vienībai „Centrs” ar kadastra apzīmējumu 32740050257 zemes platību no 12.45
ha uz 10.95, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.31. zemes vienībai „Vecās darbnīcas” ar kadastra apzīmējumu 32740050269 zemes
platību no 0.12 ha uz 0.45, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.32. zemes vienībai „Pēteri” ar kadastra apzīmējumu 32740060112 zemes platību no 1.9 ha
uz 1.51, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā;
4.33. zemes vienībai „Ķeseles-Putniņi” ar kadastra apzīmējumu 32740060117 zemes platību
no 0.9 ha uz 1.09, kas atrodas Pilskalnes pagastā, Neretas novadā.
4. Lēmumu par zemes vienību platību precizēšanu un apstiprināšanu piecu darbdienu laikā
iesniegt Valsts zemes dienestā un lūgt reģistrēt Nekustamā īpašuma Valsts kadastra
reģistra informācijas sistēmā.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
20.1.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā
(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 K.N. 12.05.2014. iesniegumu,
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Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone,
Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu K.N, Nākotnes
ielā 21, dzīvokli Nr.3 ar kopējo dzīvojamo platību 56,5 m2, Pilskalnē, Pilskalnes
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese)
2. Uzdot K.N. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Pilskalnes pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.
3. Uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.2.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
(Juris Zālītis)
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 I.S. 13.11.2013. iesniegumu,
Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone,
Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I.S. Kalēju ielā
107, dzīvokli Nr.6 ar kopējo dzīvojamo platību 34 m2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas
novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot I.S. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
21.§
Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Saules sporta klubs”
(Arvīds Kviesis)
2014. gada 14. maijā Neretas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Saules sporta
klubs” iesniegums Neretas novada pašvaldībai, kurā biedrība lūdz finansiāli atbalstīt Neretas
skeitparka atklāšanas pasākumu, apmaksājot pieaicinātās mediķu brigādes ar ātrās palīdzības
mašīnu pakalpojumu.
Izskatot biedrības “Saules sporta klubs” 2014. gada 14. maija iesniegumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par
pašvaldības budžetiem” 16. panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
atzinumu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars
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Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Sandra Andersone, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem EUR 250
(divi simti piecdesmit euro 00 centi) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
pakalpojuma apmaksai, līdzekļus pārskaitot pēc rēķina piestādīšanas.
2. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības
budžetā.
22.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ozolnieki”,
Zalves pagastā
(Dzintra Noreika)
Neretas novada dome ir iepazinusies un izvērtējusi zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Ozolnieki” Neretas novada Zalves pagastā, izveidojot divas zemes
vienības.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanai iesniegusi SIA "Latvijas mērnieks" zemes
ierīkotājs J.Š.
Izvērtējot Neretas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts:
Pamatojoties uz J. Š. 2014. gada 23. maija iesniegumu, kas saņemts 23. maijā un
reģistrēts ar Nr. 2.1-8/361, kurā izteikts lūgums apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Ozolnieki”, Zalves pagastā, Neretas novadā
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Neretas novada domes 2014. gada
27. marta sēdes protokola izrakstu (protokols Nr. 3 ). Īpašuma sadales mērķis- zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0009 sadalīšanu divās atsevišķās zemes vienībās.
1. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
„mežsaimniecība”- 0201.
2. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi SIA "Latvijas mērnieks" zemes ierīkotājs
J.Š., 2011. gada 3. janvāra sertifikāts Nr. ………..
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15.
panta pirmās daļas 13. punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19. panta
pirmo punktu, Ministra kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes nolikumi” 4., 5., 30., 31.2. punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot ar
9 balsīm „par” – Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Laima Grebska, Anna Grenciņa –
Grencione, „pret”- nav, „atturas” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ozolnieki”, Neretas
novada Zalves pagastā.
2. Piekrist nekustamā īpašuma „Ozolnieki”, Neretas novada Zalves pagasta sadalīšanai
saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. No nekustamā īpašuma „Ozolnieki” atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu
„Jaunozolnieki” un noteikt lietošanas mērķi – „mežsaimniecība”- kods 0201.
4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Ozolnieki”, Zalves pag., Neretas nov., zemes
lietošanas mērķi- „lauksaimniecība”- kods 0101.
5. Nosūtīt apstiprinātā zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru un projekta grafisko
daļu Valsts Zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai atbilstoši Zemes ierīcības
likuma 20.punktam.
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6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
23.§
Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas
novada Neretas ciemā, 2. posms”
Pamatojoties uz 2008. gada 28. jūlija MK noteikumiem Nr. 606 “Noteikumi par
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000””
un
2013.
gada
28.
augusta
noslēgto
vienošanos
Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/117/066 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Neretas
novada pašvaldību, Neretas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” – Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Laima Grebska,
Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone, Anna Grenciņa – Grencione, “pret” – nav, “atturas”
- nav,
nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu EUR 196045.00 (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši četrdesmit
pieci euro 00 centi) ERAF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas
novada Neretas ciemā, 2. posms” realizācijai.
2. Projekta mērķi:
2.1.
Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana.
2.2.
Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšanu.
2.3.
Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu.
3. Ņemt aizņēmumu EUR 196045.00 (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši četrdesmit
pieci euro 00 centi) Valsts kasē uz 25 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 24 mēnešiem.
4. Aizņēmuma atmaksu garantējam ar Neretas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtībā paredzētie lemjošie jautājumi ir izskatīti, seko
informatīvā daļa.
1) Par Neretas novada pašvaldības Administratīvās komisijas darbu. (A.Kviesis)
2) Par Jāņa Būmaņa iesniegumu. (A.Kviesis)
Nākošā domes sēde 2014.gada 26. jūnijā Neretas novada Neretas pagastā Neretas novada
pašvaldības administrācijas telpās plkst.15.00
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2014. gada 12. jūnijā plkst. 10.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2014. gada 12. jūnijā plkst. 14.30 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2014. gada 12. jūnijā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdi beidz plkst.16.15
Sēdi vadīja:
Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja:
Neretas novada pašvaldības sekretāre

Arvīds Kviesis
Edīte Dābola
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