LATVIJAS REPUBLIKA

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536;
e -pasts: dome@neretasnovads.lv

NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.5
Neretas novada Neretas pagastā

2015. gada 25. martā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pabalstu piešķiršanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.3/2015 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2011.
gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Neretas novadā” apstiprināšanu.
4. Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „LVC”
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
Jāņa Daukšas par nekustamo īpašumu „Burtnieki’’ Zalves pagasts, Neretas novads.
6. Par parādu norakstīšanu
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
7.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
L.M.
7.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
M.S.
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu:
8.1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.Ļ.;
8.2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.C.
9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.Deksnim
10. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā:
10.1. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu S.L.;
10.2. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu M.M.;
10.3. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu J.A.;
11. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
12. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā.
13. Par nekustamā īpašuma „Pujenes” sadalīšanu.
14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
15. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai.
16. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
17. Par līdzekļu piešķiršanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Olga Jalovčuka, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Sandra Andersone (6)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Rihards Trukša – Neretas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Mirdza Brūniņa – pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālists.
Nepiedalās –
Deputāti - Aija Lapiņa, Laima Grebska, Anna Grenciņa – Grencione (pamatdarbs)
1.§ (43.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Par pašvaldības pabalstiem
Neretas novadā” trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. R.G..;
1.1.2. M.L.;
1.1.3. L.T.;
1.1.4. J.V.;
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. J.B.;
1.3.
90 gadu dzīves jubilejā 30.00 EUR apmērā:
1.3.1. L.D.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1.
A.U.;
2.2.
G.R.;
2.3.
M.A.P.;
2.4.
J.S.;
2.5.
J.V.
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2.§ (44.)
Par saistošo noteikumu Nr.3/2015 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2011. gada
28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Olga Jalovčuka)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 5 daļu, kurā noteikts, ka dzīvokļa
pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu,
reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 3/2015 ”Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības
2011. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Neretas novadā” projektu. (Pielikums Nr.1)
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus publicēt Neretas novada pašvaldības izdevumā „Neretas novada
vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Neretas novada
pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā : saistošie noteikumi Nr. 3/2015 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2011.
gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā”.
3.§ (45)
Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Neretas novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
2010.gada 25. martā Neretas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus
Nr.6/2010 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Neretas novadā”.
Saskaņā ar saistošo noteikumu darbības termiņu, Neretas novada teritorijā ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegums beidzas 2015. gada 20. aprīlī.
Lai Neretas novada dome atjaunotu un turpinātu augstāk minēto jomas regulējumu,
tad saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro, trešo un ceturto
daļu, tā pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem vat noteikt aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai attiecīgajā
administratīvajā teritorijā vai tās daļā, aizliegumu nosakot uz laiku, kas nav īsāks par pieciem
gadiem. Pirms saistošo noteikumu pieņemšanas pašvaldība informēja sabiedrību un publicēja
paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Neretas novadā. Paziņojumā norādītajā periodā Neretas novada pašvaldībā nav saņemti
priekšlikumi vai iebildumi, kas tādējādi uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.
Pamatojoties uz augstāk minēto, pašvaldības iniciatīvu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 5. un 16.punktu, Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.
panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Pieņemt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4/2015 ”Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Neretas novadā”. (Pielikums Nr.1)
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
3. Saistošos noteikumus publicēt Neretas novada pašvaldības izdevumā „Neretas novada
vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
4. Par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem informēt pašvaldības, kuru administratīvā
teritorija robežojas ar Neretas novada teritoriju, Zemkopības ministriju, Valsts vides
dienesta Madonas reģionālo vides pārvaldi, kā arī Valsts augu aizsardzības dienestu.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Neretas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā : saistošie noteikumi Nr. 4/2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Neretas novadā”
4.§ (46.)
Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „LVC”
(Ziņo: Aivars Miezītis)
2015. gada 12.martā Neretas novada pašvaldībā ir saņemta biedrības „LVC”
(Latgaliešu valodas centrs), reģistrācijas Nr. 40008113042, juridiskā adrese “Lielie Būmaņi”,
Būmaņi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, vēstule, kurā biedrība lūdz finansiāli atbalstīt
krāsojamās grāmatas latgaliešu valodā „Duraceņš īsmīdynoj kieneņa meitu” izdošanu.
Izskatot biedrības „LVC” 2015. gada 11. marta 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, atklāti balsojot:
PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „LVC” grāmatas „ Duraceņš īsmīdynoj kieneņa meitu” izdošanu.
2. Līdzekļus 60 eksemplāru iegādei paredzēt no Neretas novada pašvaldības izglītības
iestāžu pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Līdzekļus pārskaitīt pēc rēķina piestādīšanas.
5.§ (47.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no J.D. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves pagasts, Neretas novads
(Ziņo: Mirdza Brūniņa)
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu,
2.daļu, J.D. ir reģistrēts
Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads..
J.D. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxxxxx, līdz 2015.gada 12.martam
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pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 221.10 (Divi simti divdesmit viens
euro 10 centi)
J.D. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2003.2014.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
savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2015.gada 12.martu sastāda kopsummā EUR 88.25 (astoņdesmit astoņi euro 25 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta
1.daļas 11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR
– 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.D., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ’’, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxxxxx,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 12.martu sastāda
kopsummā EUR 221.10 (Divi simti divdesmit viens euro 10 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 132.85 (viens simts
trīsdesmit divi euro 85 centi)
1.1.2.. nokavējuma nauda – EUR 88.25 (astoņdesmit astoņi euro 25 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
6.§ (48.)
Par parādu norakstīšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
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Ņemot vērā Zalves pagasta pārvaldes vadītājas Dzintras Noreikas informāciju, ka tālāk
minētajām personām ir izveidojies īres un komunālo maksājumu parāds, un, ka šīs personas ir
mirušas:
 A.K. (mirusi xxxxxxxxx, Neretas novada dzimtsarakstu nodaļas 20.11.2014.
izziņa Nr.xxxx);
 S.B. (miris xxxxxxxxxx, Neretas novada dzimtsarakstu nodaļas 11.02.2015.
izziņa Nr.xxxx);
pamatojoties uz 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. punktu, kurš nosaka, ka
parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda
piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem
(šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja
uzkrājuma summa nav pietiekama vai šie uzkrājumi nav izveidoti, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites īres un komunālo
maksājumu parādu A.K. EUR 843,90 (astoņi simti četrdesmit trīs eiro 90 centi);
2. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites īres un komunālo
maksājumu parādu S.B. EUR 18,21 (astoņpadsmit eiro un 21 cents)
7. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
7.1. § (49.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites L.M.
Ņemot vērā Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes
Mirdzas Brūniņas ziņojumu par to, ka L.M. bija reģistrēta Neretas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē, kā nekustamā īpašuma nomnieks par
nekustamo īpašumu “NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr xxxxxx, un ir saņemta
informācija par to, ka augstāk minētā persona ir mirusi xxxxxxxx ( Neretas novada
dzimtsarakstu nodaļas izziņa Nr xxxxx). Pamatojoties uz 15.12.2009. MK noteikumiem
Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā
noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš izslēdz no uzskaites,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
parādu personai:
L.M.
par zemi EURO 805.46
soda nauda EURO 502.74
par ēkām EURO 23.84
soda nauda EURO 9.48
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Kopā EURO 1341.52
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7.2. § (50.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites M.S.
Ņemot vērā Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes
Mirdzas Brūniņas ziņojumu par to, ka M.S. bija reģistrēts Neretas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē, kā nekustamā īpašuma nomnieks par
nekustamo īpašumu “NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr xxxxxx, un ir saņemta
informācija par to, ka augstāk minētā persona ir mirusi xxxxxxxxxxxxxx ( Neretas novada
dzimtsarakstu nodaļas izziņa Nr xxxxx). Pamatojoties uz 15.12.2009. MK noteikumiem
Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā
noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš izslēdz no uzskaites,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
parādu personai:
M.S.
par zemi EURO 37.48
soda nauda EURO 33.08
Kopā EURO 70.56
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
(Ziņo: Rihards Trukša)
8.1.§ (51.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.Ļ.
Izskatījusi M.R. 2015.gada 20.janvāra iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas
novada dome konstatēja:
1) M.R. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu viņam piederošajā dzīvoklī xxxx
deklarētajai I.Ļ., paskaidrojot, ka minētā persona šajā dzīves vietā faktiski nedzīvo un
viņas faktiskā dzīves vieta nav zināma.
2) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
3) Saskaņā ar LR MK 11.02.2003noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem,
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pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai
personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
4) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2. punktu, ziņas
par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
5) 2015.gada 23.janvārī Neretas novada pašvaldība nosūtījusi I.Ļ. ierakstītu vēstuli ar
uzaicinājumu ierasties Neretas novada pašvaldībā līdzi ņemot dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adresē xxxxxxxx, Neretas novadā.
6) Līdz šim brīdim I.Ļ. nav ieradusies pašvaldībā un nav iesniegusi dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu iepriekš minētajā adresē.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē (adrese) I.Ļ.
2. Lēmums par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
3. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, pašvaldība aktualizē ziņas
Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam un iesniedzējam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.2.§ (52.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.C.
Izskatījusi A.M. 2015.gada 3.februāra iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas
novada dome konstatēja:
1) A.M. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu viņam piederošajā nekustamajā
īpašumā xxxxx J.C., paskaidrojot, ka minētā persona šajā dzīves vietā faktiski
nedzīvo, nekad nav dzīvojis, un viņa faktiskā dzīves vieta nav zināma.
2) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
3) Saskaņā ar LR MK 11.02.2003noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai
personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
4) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2. punktu, ziņas
par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
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5) 2015.gada 12.februārī Neretas novada pašvaldība nosūtījusi J.C. ierakstītu vēstuli ar
uzaicinājumu ierasties Neretas novada pašvaldībā līdzi ņemot dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adresē (adrese).
6) Līdz šim brīdim J.C. nav ieradies pašvaldībā un nav iesniedzis dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu iepriekš minētajā adresē.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē (adrese) J.C.
2. Lēmums par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
3. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, pašvaldība aktualizē ziņas
Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam un iesniedzējam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.§ (53.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.D.
(Ziņo: Rihards Trukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, izskatot privātpersonas J.D. 25.02.2015. iesniegumu, atklāti
balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu J.D. dzīvojamā
mājā Rīgas ielā 19, dzīvokli Nr.1 ar kopējo dzīvojamo platību 26,8 m2, Neretā, Neretas
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot J.D. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. §
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Rihards Trukša)
10.1. § (54.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu S.L.
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Izskatot S.L. 2015.gada 23.februāra iesniegumu (reģistrēts Neretas novada pašvaldībā
24.02.2015. Nr.2.1-8/137) par pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a) punktu, MK 2007.gada 30. oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publisko personu zemes nomu” 18.1. punktu MK
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 12.1.1. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt S.L. dzīvojošas (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes
vienības “Līdumi”, Neretas pagastā, Neretas novadā, ar kadastra Nr. 3270 005 0064
daļu ar platību 0.6 ha, nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no iznomātā zemes gabala
kadastrālās vērtības, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- „Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101 .
2. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar S.L., paredzot termiņu līdz 2025.gada
31.decembrim
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.2. § (55.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu M.M.
Izskatot M.M. 11.03.2015. iesniegumu (2.19/164) par pašvaldībai piekrītošās zemes
iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a) punktu,
MK 2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publisko personu zemes nomu”
18.1. punktu MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
12.1.1..punktu atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt, M.M. deklarētā adrese (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības „Kalpaki” ar kadastra Nr. 3270 010 0088 daļu ar platību 0.3 ha un
zemes vienības “Spulgas” ar kadastra Nr. 3270 010 0101 daļu 2.16 ha platībā Neretas
pagastā, nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās
vērtības, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101 .
2. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar M.M., paredzot termiņu līdz 2020.gada
31.decembrim
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.3. § (56.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu J.A.
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Izskatot J.A. 19.03.2015. iesniegumu (2.19/183) par pašvaldībai piekrītošās zemes
iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a) punktu,
MK 2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publisko personu zemes nomu”
18.1. punktu MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
12.1.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt, J.A. deklarētā adrese: (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības ar kadastra Nr. 3270 007 0444 daļu ar platību 0.14 ha, nosakot nomas maksu
0.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis- „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” –
kods 0101 .
2. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar J.A., paredzot termiņu līdz 2025.gada
31.decembrim.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. § (57.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot I.S. 20.03.2015.gada iesniegumu (reģistrēts Neretas novada Pilskalnes pagasta
pārvaldē 20.03.2015.g ) par pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas, 14. a) punktu, MK noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publisko personu zemes nomu” 18.1. punktu, MK noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 12.1.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt I.S. ,dzīvojoša (adrese) , Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes
gabalu “Līņi”, Pilskalnes pagastā Neretas novadā, ar kadastra apzīmējumu 3274006
0102 ar platību 1.8 ha uz 10. gadiem, nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no
iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības. Zemes lietošanas mērķis- lauksaimniecībā
izmantojamā zeme – kods 0101
2. Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas
noslēgt zemes nomas līgumu ar I.S.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV- 3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ (58.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot A.R., A.P., T.R., I.J., J.S. un D.P. iesniegumus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. a) punktu, LR Ministru kabineta 2007. gada 30.
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oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.1. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.
5.

No 2015. gada 1. aprīļa iznomāt:
1.1. A.R. deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes gabalu 0,1 ha platībā ar kadastra
Nr. 3296 011 0085 Zalves pagastā uz 10 gadiem.
1.2. A.P., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese)., zemes gabalu 0,1 ha platībā ar kadastra
Nr. 3296 011 0085 Zalves pagastā uz 10 gadiem.
1.3. T.R., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes gabalu 0,1 ha platībā ar kadastra
Nr. 3296 011 0044 Zalves pagastā uz 10 gadiem.
1.4. I.J., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes gabalu 0,5 ha platībā ar kadastra
Nr. 3296 011 0044 Zalves pagastā uz 10 gadiem.
1.5. J.S., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes gabalu 0,02 ha platībā ar kadastra
Nr. 3296 011 0040 Zalves pagastā uz 10 gadiem.
1.6. D.P., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes gabalu 0,1 ha platībā ar kadastra
Nr. 3296 011 0044 Zalves pagastā uz 10 gadiem.
Nomas maksu noteikt 0,5 % apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.
Zemes izmantošanas mērķis- lauksaimniecība.
Zalves pagasta pārvaldes vadītājai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt
zemes nomas līgumu ar A.R., A.P., T.R., I.J., J.S. un D.P.
Par lēmuma izpildi atbild Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§ (59.)
Par nekustamā īpašuma „Pujenes” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)

Izskatot N.V deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 19.03.2015. iesniegumu (Reģ.
Neretas novada pašvaldībā 19.03.2014. Nr.2.1-9/184) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Pujenes”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr. xxxxx, divas zemes
vienības (kadastra nr. xxxxxx, kadastra nr. xxxxxx) un, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums
sastāv no četrām zemes vienībām 9,9 ha kopplatībā, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxx 1,6 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx 1,4 ha platībā,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx 2,9 ha platībā un zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxx 4,0 ha platībā), un,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā
drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos,
1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
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1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Pujenes”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, ar
kadastra Nr. xxxxxx, 9.9 ha kopplatībā, divas zemes vienības - 1,45 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxxxx un 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx.
2. No atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Pujenes 1”.
3. Jaunizveidotajam zemes īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Pujenes” zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei
Odiņai.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
14.§ (60.)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot, J.K., pilnvarotās personas A.Š., dzīvojoša (adrese), 2015.gada 19.marta
iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Pilskalnes pagasta nekustamajam
īpašumam „Jaunkapūnes”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
3.punktu, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009. gada 24.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 6
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga
Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma „Jaunkapūnes” ar kadastra Nr. xxxxxx ar platību 20.4 ha
lietošanas mērķi no nekustamā īpašuma lietošanas mērķa – galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība - lietošanas mērķa kods 0101, uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība - lietošanas mērķa kods 0201.
2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņa nav pretrunā ar pagasta teritorijas plānojumu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§ (61.)
Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā B.B. pilnvarnieka K.Ā. 2015.gada 23.marta iesniegumā izteikto lūgumu,
piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3266 008 0103, kas atrodas
Mazzalves pagasta Neretas novadā, jo minētais īpašums piešķirts īpašumā ar Centrālās zemes
komisijas 2014.gada 19.maija lēmumu (atzinumu) Nr. 9569 īpašuma tiesību atjaunošanai uz
zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi un tam nav nosaukuma, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti
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(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 008 0103 piešķirt nosaukumu
„Brigitas”,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133, ar kopējo platību 12,4 ha.
2. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16 .§ (62.)
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Neretas novada dome 2014.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.12 „Par nekustamā
īpašuma Draudzības iela 10, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā atsavināšanu” atsavināt
nekustamo īpašumu, pārdodot izsolē.
2015.gada 24.martā notika nekustamā īpašuma “Draudzības iela 10” izsole bez
rezultātiem, jo nepieteicās neviens pretendents
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo daļu,
32.panta pirmo daļu, ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldībai savu autonomo funkciju
pildīšanai nav vajadzības paturēt īpašumā nekustamo īpašumu “Draudzības iela 10”,
Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 24. marta nekustamā īpašuma “Draudzības iela 10”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads izsoles rezultātus, un noteikt, ka izsole nav notikusi.
2. Atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Draudzības iela
10” Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, rīkojot atkārtotu nekustamā
īpašuma izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20 procentiem un nosakot nekustamā
īpašuma izsoles sākumcenu EUR 7200.00 (septiņi tūkstoši divi simti euro 00 centi).
3. Izveidot nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja – Aina Vadzīte;
Komisijas locekļi:
Pilskalnes pagasta pārvaldes kasiere – Mirdza Varekoja;
Pilskalnes pagasta pārvaldes kapu pārzine – Ineta Klimoviča;
Neretas novada pašvaldības juriskonsults Valentīna Dubina.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Draudzības ielā 10, Pilskalnē, izsoles noteikumus
5. Par lēmuma izpildi atbildīga Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā , viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: 1) 2015. gada 24. marta izsoles protokols Nr.2
2) Nekustamā īpašuma „Draudzības iela 10”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
izsoles noteikumi
17.§ (63.)
Par līdzekļu piešķiršanu
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(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Izskatot Murjāņu sporta ģimnāzijas 2015.gada 13.marta vēstuli Nr.1-13/87, kurā tiek
izteikts lūgums rast iespēju finansiāli atbalstīt Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas
nodaļas audzēkni, LR junioru izlases dalībnieku vieglatlētikā K.M., sedzot izmaksas mācību
treniņu nometnē Portugālē, lai sekmīgi gatavotos Eiropas čempionātam junioriem, tika
konstatēts:
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir
nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju
iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai
tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, nodrošināt
jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un
atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometnes. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
27.punktā noteiktā pašvaldības funkcija izglītības jomā dod iespēju sniegt atbalstu izglītojamo
piedalīšanos sporta sacensībās, savukārt 17.panta trešās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldība
var piedalīties valsts izglītības iestāžu finansēšanā uz savstarpēju līgumu pamata.
Murjāņu sporta ģimnāzija ir valsts dibināta vispārējās izglītības un sporta izglītības
iestāde, kuras finansēšanu nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts
budžetu kārtējam gadam. Neretas novada dome nav noslēgusi līgumu ar Murjāņu sporta
ģimnāziju par finansēšanu vai atbalsta sniegšanu izglītojamiem.
K.M. nav Neretas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājs, jo kopš 2013.gada
septembra mēneša deklarētā dzīvesvietas adrese ir (adrese), tāpēc sniegt finansiālu atbalstu
cita novada iedzīvotājam neparedz nedz iekšējie, nedz ārējie normatīvie akti.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 2 deputāti (Arvīds Kviesis,
Olga Jalovčuka), PRET – 1 deputāts (Viktorija Trukša), ATTURAS – 3 deputāti (Aivars
Miezītis, Laimonis Klimovičs, Sandra Andersone), Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknim K.M. sniegt materiālu atbalstu treniņu
nometnes izmaksu segšanai.
2. Šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma kārtībā.
Sēdi slēdz plkst.16.10
Nākošā domes sēde 2015.gada 23. aprīlī Neretā, Neretas novada Neretas pagastā, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2015. gada 9. aprīlī plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2015. gada 9. aprīlī plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2015. gada 9. aprīlī plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

personīgais paraksts /Arvīds Kviesis/, 01.04.2015.

Sēdes protokolētājs

personīgais paraksts /Edīte Dābola/, 01.04.2015.
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