LATVIJAS REPUBLIKA

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536;
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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.5
Neretas novada Neretas pagastā

2017. gada 25. aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.05
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Neretas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu
2. Par grozījumiem Neretas novada domes 2013.gada 28.novembra Iepirkumu komisijas
nolikumā
3. Par Neretas novada pašvaldības noteikumu “Tirgus izpētes un elektronisko iepirkumu
veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
4. Par Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu Sporta svētku 2017 nolikuma apstiprināšanu
5. Par Neretas novada vēlēšanu komisiju
6. Par piedalīšanos ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/1/001
7. Par tirdzniecības cenas noteikšanu grāmatai “No Sēlijas pūra…”
8. Par pabalstu piešķiršanu
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
10.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no G.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
10.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no A.G. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
10.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no A.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
10.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no V.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
10.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no I.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
10.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no I.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
10.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no I.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
10.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no J.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
10.9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no L.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads

10.10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no S.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
10.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no A.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
10.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no E.D. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
10.13. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no R.D. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
10.14. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no A.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
10.15. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no A.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
10.16. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no O.U. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
10.17. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no M.Š. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
10.18. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no B.N. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
10.19. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no G.J. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
10.20. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no Z.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
10.21. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no E.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads
10.22. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no S.R. K. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas
novads
11. Par Neretas novada domes 2013.gada 24. oktobra lēmuma (protokols Nr. 14, 21.§)
„Par nekustamā īpašuma – zemes gabala Dzeņi 2, Pilskalnes pagastā , Neretas
novadā, atsavināšanu” atcelšanu
12. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Bērzkalni” Neretas
pagastā
14. Par nekustamā īpašuma „Uņenāni” Neretas pagastā sadalīšanu
15. Par nekustamā īpašuma „Svarēni” sadalīšanu
16. Par grozījumiem Neretas novada domes 2017. gada 23. marta lēmumā Nr.62 “Par
nekustamā īpašuma „Āboliņi” sadalīšanu”
17. Par zemes vienību platību precizēšanu
18. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
19. Par adresēm Neretas novada Zalves pagastā
20. Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā
21. Par adreses piešķiršanu Neretas novada Pilskalnes pagastā
22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
22.1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Z.S.
22.2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.F.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
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Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone, Viktorija Trukša (7)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja.
Nepiedalās – Anna Grenciņa – Grencione, Laima Grebska, (pamatdarba dēļ).
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zvejnieki”, Zalves pagastā, un ierosina
balsot par sēdes darba kārtības papildināšanu ar šo jautājumu.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zvejnieki”,
Zalves pagastā
1. § (69.)
Par Neretas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Sttrade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu,
likuma „Par grāmatvedību” 13.panta trešo daļu, Ministru kabineta Nr. 1115 no 15.10.2013.
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2016.gada pārskatu, kas iekļauj sevī:
1.1.
Finanšu pārskatu;
1.2.
Vadības ziņojumu.
2. Apstiprināt finanšu pārskatu, kas sastāv no:
2.1.
Neretas novada pašvaldības bilance uz 2016.gada 31.decembri (veidlapa Nr.1)
2.2.
Neretas novada pašvaldības naudas plūsmas pārskats (veidlapa Nr.2-NP)
2.3.
Neretas novada pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats
(veidlapa Nr. 4-1)
2.4.
Neretas novada pašvaldības pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
(veidlapa Nr. 4-3)
3. Apstiprināt finanšu pārskata pielikumus:
3.1.
Neretas novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikuma izvietojums (veidlapa
Nr. 1-1)
3.2.
Neretas novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu
pārskats (veidlapa Nr. 5)
3.3.
Neretas novada pašvaldības krājumu izmaiņu pārskats ( veidlapa Nr. 6)
3

Neretas novada pašvaldības līdzdalības biržās kotētu un nekotētu
kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņu pārskats (veidlapa Nr. 7-1)
3.5.
Neretas novada pašvaldības par nākamo periodu izdevumiem un avansa
maksājumiem (veidlapa Nr. 8-AV)
3.6.
Neretas novada pašvaldības pārskats par debitoriem (prasībām) (veidlapa Nr.
8-1)
3.7.
Neretas novada pašvaldības pārskats par kreditoriem (saistībām) (veidlapa
Nr.8-2)
3.8.
Neretas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem (veidlapa Nr. 9-1)
3.9.
Neretas novada pašvaldības pārskats par galvojumiem (veidlapa Nr. 9-2)
3.10. Neretas novada pašvaldības pārskats par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2)
3.11. Neretas novada pašvaldības pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem
(veidlapa Nr. 2- DII)
3.12.Neretas novada pašvaldības informācija par nomātajiem (izņemot finanšu nomu)
aktīviem (veidlapa N_1)
3.13.
Neretas novada pašvaldības informācija par iznomātajiem (izīrētajiem)
aktīviem (veidlapa N_2)
3.14.
Neretas novada pašvaldības gada pārskata skaidrojumi .
3.4.

Pielikumā: Neretas novada pašvaldības 2016. gada pārskats
2. § (70.)
Par grozījumiem Neretas novada domes 2013.gada 28.novembra Iepirkumu komisijas
nolikumā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, 2016.gada
15.decembrī pieņemto Publisko iepirkumu likumu, kurš stājās spēkā 2017.gada 1.martā,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs
Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 28.11.2013. Neretas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumā,
2.3.2.punktā un 2.3.9.punktā skaitli “81” aizstāt ar skaitli “9”.
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 26. aprīli.
3.§ (71.)
Par Neretas novada pašvaldības noteikumu “Tirgus izpētes un elektronisko iepirkumu
veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu, Publisko iepirkumu likuma 2. 11.un 17. pantu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1.
2.

Apstiprināt Neretas novada pašvaldības noteikumus “Tirgus izpētes un elektronisko
iepirkumu veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībā”.
Noteikumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
4.§ (72.)
Par Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu Sporta svētku 2017
nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Viktorija Trukša)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu Sporta svētku 2017 nolikumu.
2. Nolikumu publicēt Neretas novada mājaslapā un nosūtīt Sēlijas novadu
pašvaldībām.
Pielikumā: Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu Sporta svētku 2017 nolikums
5.§ (73.)
Par Neretas novada vēlēšanu komisiju
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Neretas novada pašvaldībā 2017.gada 28.aprīlī (reģ. Nr.2.1-9/17/227-S) saņemts
Neretas novada vēlēšanu komisijas locekles E.V. iesniegums ar lūgumu apturēt viņas darbību
Neretas novada vēlēšanu komisijā.
E.V. par Neretas novada Vēlēšanu komisijas locekli ievēlēta ar Neretas novada domes
2013.gada 22.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.12 p.7).
Neretas novada pašvaldībā 2017.gada 19.aprīlī (reģ. Nr.2.1-9/17/239-S) saņemts G.G.
iesniegums par kandidatūras atsaukšanu Neretas novada vēlēšanu komisijas locekļa amatam.
G.G. ar Neretas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.12
p.7) ir ievēlēta par Neretas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti.
Neretas novada vēlēšanu komisijai nav rezervē citi vēlēšanu komisijas locekļu
kandidāti, kuru uzaicināt pildīt vēlēšanu komisijas locekļa pienākumus 2017.gada Pašvaldību
vēlēšanās.
Izskatījusi E.V. un G.G. iesniegumus, pamatojoties uz “Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 20.panta otro daļu, kas nosaka, ka
ja vēlēšanu komisijas loceklis tiek pieteikts par deputāta kandidātu vai viņš ir kandidātu
saraksta iesniedzējs, viņa darbība komisijā apturama, tas ir, viņam nav tiesību piedalīties
vēlēšanu komisijas darbībā ar kandidātu saraksta iesniegšanas dienu;
11.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību
vēlēšanu komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas
locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanas komisijas kandidātu pieteikšanās termiņa
izsludināšanu. Ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir apturējis, jautājumu par
viņa aizstāšanu ar vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu izlemj dome, atklāti balsojot: PAR
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
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1. Apturēt E.V. darbību Neretas novada vēlēšanu komisijā uz 2017.gada Pašvaldību
vēlēšanu sagatavošanas un norises laiku.
2. Jaunu vēlēšanu komisijas locekļu pieteikšanās termiņu izsludināt pēc 2017.gada
Pašvaldību vēlēšanām.
6.§ (74.)
Par piedalīšanos ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr.8.3.2.2/16/1/001
(Ziņo: Viktorija Trukša)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr.8.3.2.2/16/1/001
2. Projekta mērķis - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti
uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs,
tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
3. Projekta īstenošanas laiks – 01.01.2017. – 31.12.2020.
4. Projekta īstenošanas vieta Neretas novadā – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola,
Mazzalves pamatskola.
5. Par projekta sagatavošanu un realizācijas uzraudzību atbildīgā persona - izglītības un
kultūras darba speciāliste Žanna Miezīte,
7.§ (75.)
Par tirdzniecības cenas noteikšanu grāmatai “No Sēlijas pūra…”
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas14. punkta g)
apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Apstiprināt pārdošanas cenu grāmatai “No Sēlijas pūra…” tirdzniecībai Neretas novada
pašvaldībā - EUR 10,71 plus PVN EUR 1,29, kopā – EUR 12,00 (divpadsmit euro 00
centi).
Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Ilona Strade.
8.§ (76.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Par pašvaldības pabalstiem
Neretas novadā” trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
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Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
100 gadu dzīves jubilejā 100.00 EUR apmērā:
1.1.1. Z.C.
1.2.
90 gadu dzīves jubilejā 30.00 EUR apmērā:
1.2.1. V. Ķ.
1.3.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.3.1. Z.I. V.
1.3.2. M.L.
1.3.3. I.S.
1.4.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.4.1. A.Z.
1.4.2. V.K.
1.4.3. D.N.
1.4.4. D.K.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1. I.M.
2.2. I.Ē.
9.§ (77.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
(Ziņo: Ilona Strade)
Ņemot vērā Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes Mirdzas
Brūniņas ziņojumu par to, ka Z.L., personas kods xxxxx, bija reģistrēta Neretas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē kā nekustamā īpašuma
īpašnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr xxxxx,
un ir saņemta informācija par to, ka augstāk minētā persona 2008.gada 21.janvārī ir mirusi,
īpašums atzīsts par bezmantinieka mantu.
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 – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
parādu personai:
Z.L.
par zemi EUR 66.82
soda nauda EUR 16.55
Kopā EURO 83.37
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ziņo: Mirdza Brūniņa)
10.1.§ (78.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas 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. L. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXXX.
G.L. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13. aprīlim pašvaldības
budžetā nav samaksājis, kopsummā EUR 347.25 (trīs simti četrdesmit septiņi euro 25 centi.)
G.L. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.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 G.L. 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
2017.gada 13. aprīli sastāda kopsummā EUR 28.23 (divdesmit astoņi euro 23 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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.L. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada aprīli sastāda kopsummā
EUR 347.25 (trīs simti četrdesmit septiņi euro 25 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 319.02 (trīs simti
deviņpadsmit euro 02 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 28.23 (divdesmit astoņi euro 23 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));
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1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.2.§ (79.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.G. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas 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.G. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
A.G. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājis, kopsummā EUR 355.37 (trīs simti piecdesmit pieci euro
37 centi.)
A.G. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.2016.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka A.G. 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
2017.gada 13. aprīli sastāda kopsummā EUR 99.96 (deviņdesmit deviņi euro 96 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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.G. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada aprīli sastāda kopsummā
EUR 355.37 (trīs simti piecdesmit pieci euro 37 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 255.41 (divi simti
piecdesmit pieci euro 41 cents);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 99.96 (deviņdesmit deviņi euro 96 centi)
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu));
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L. Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.3.§ (80.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas 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.C. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
A.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13. aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājis, kopsummā EUR 205.68 (divi simti pieci euro 68 centi.)
A.C. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka A.C. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 69.16 (sešdesmit deviņi euro 16 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, atklāti balsojot: PAR
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.C. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 205.68(divi simti pieci euro 68 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 136.52(viens simts
trīsdesmit seši euro 52 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 69.16 (sešdesmit deviņi euro 16 centi)
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu));
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.4 .§ (81.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no V.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas 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. Z. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXXX.
V.Z. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 155.46 (viens simts piecdesmit pieci
euro 46 centi)
V.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.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.
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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 V.Z. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 10.63 (desmit euro 63 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
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.Z. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīlim sastāda
kopsummā EUR 155.46 (viens simts piecdesmit pieci euro 46 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 144.83 (viens simts
četrdesmit četri euro 83 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 10.63 (desmit euro 63 centi)
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu));
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.5.§ (82.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas 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, I.M. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
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I.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 72.19 (septiņdesmit divi euro 19 centi).
I.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.2017.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka I.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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 18.75 (astoņpadsmit euro 75 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
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.M., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli sastāda
kopsummā EUR 72.19 (septiņdesmit divi euro 19 centi);
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 53.44 (piecdesmit trīs
euro 44 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 18.75 (astoņpadsmit euro 75 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. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 zvērinātam tiesu
izpildītājam E.Mihailovam ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Brīvības iela 68-15, Rīga, LV1011
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10.6. § (83.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas 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, I. Z. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX
I.Z. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 115.39 (viens simts piecpadsmit euro
39 centi)
I.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2011.2013.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka I.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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 48.81 (četrdesmit astoņi euro 81 cents).
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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.Z., deklarētā dzīves vieta “NĪ’’, Neretas pagasts, Neretas
novads, LV5118, par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra
Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 115.39 (viens simts piecpadsmit euro 39 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 66.58 (sešdesmit seši euro 58
centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 48.81 (četrdesmit astoņi euro 81 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.
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2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.7 .§ (84)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas 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, I. S. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
I.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 108.50 (viens simts astoņi euro 50
centi)
I.S. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.2017.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka I.S. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 26.37 (divdesmit seši euro 37 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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.S. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX,
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1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli sastāda
kopsummā EUR 108.50 ( viens simts astoņi euro 50 centi);
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 82.13 (astoņdesmit
divi euro 13 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 26.37 (divdesmit seši euro 37 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.8.§ (85.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no J.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas 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, J.M.ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
J.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 234.74 ( divi simti trīsdesmit četri euro
74 centi)
J.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2013.2017gadam, 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 J.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
2017.gada 13.aprīlis sastāda kopsummā EUR 57.77 (piecdesmit septiņi euro 77 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, atklāti balsojot: PAR
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.M., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli sastāda
kopsummā EUR 234.74 ( divi simti trīsdesmit četri euro 74 centi);
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 176.97 (viens simts
septiņdesmit seši euro 97 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 57.77 (piecdesmit septiņi euro 77 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. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.78 zvērinātam tiesu
izpildītājam R.Mežiņam ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Baznīcas iela 37-11, Rīga, LV1010
10.9 .§ (86.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no L.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas 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
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
L.Z. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 70.96
(septiņdesmit euro 96 centi)
L.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.2017.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.
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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 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 10.70 (desmit euro 70centi).
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
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.Z., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 70.96 (septiņdesmit euro 96 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 60.26 (sešdesmit euro 26
centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 10.70 (desmit euro 70centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.10.§ (87.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no S.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves 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”, Zalves pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
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S.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 27.18
(divdesmit septiņi euro 18
centi)
S.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.2017.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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 5.92 (pieci euro 92centi).
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
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no S.M., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 27.18
(divdesmit septiņi euro 18 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 21.26 (divdesmit
viens euro 26 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 5.92 (pieci euro 92centi).
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.103 zvērinātam tiesu
izpildītājam A.Meimerei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Dārza iela 12, Bauska, LV-3901.
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10.11.§ (88.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves 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.S. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
A.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 72.75
(septiņdesmit divi euro 75
centi)
A.S. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2005.2017.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka A.S. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 26.72 (divdesmit seši euro 72 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
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.S., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli sastāda
kopsummā EUR 72.75
(septiņdesmit divi euro 75 centi);
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 46.03 (četrdesmit seši
euro 03 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 26.72 (divdesmit seši euro 72 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);
13. 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:
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AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.12 .§ (89.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.D. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves 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, E.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, kadastra Nr.XXXX.
E.D. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 50.36
(piecdesmit euro 36 centi)
E.D. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2005.2017.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 E.D. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 15.62 (piecpadsmit euro 62 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
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.D., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
‘’NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli sastāda
kopsummā EUR 50.36
(piecdesmit euro 36 centi);
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 34.74 (trīsdesmit četri
euro 74 centi).
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1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 15.62 (piecpadsmit euro 62 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.13.§ (90.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no R.D. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves 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. 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, kadastra Nr.XXXX.
R.D. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 63.60
sešdesmit trīs euro 60 centi.
R.D. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.2017.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.D. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 25.51 (divdesmit pieci euro 51 cents).
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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no R.D., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 63.60 ( sešdesmit trīs euro 60 centi);
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 38.09 (trīsdesmit astoņi
euro 09 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR25.51 (divdesmit pieci euro 51 centi);
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.14.§ (91.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves 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
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
A.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 60.12 (sešdesmit euro 12 centi)
A.B. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.2016.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka A.B. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
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laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 22.32 (divdesmit divi euro 32centi).
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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.B., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 60.12 (sešdesmit euro 12 centi);
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 37.80 (trīsdesmit septiņi
euro 80 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 22.32 (divdesmit divi euro 32centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.15.§ (92.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves 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. L. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
A.L. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 51.39
(piecdesmit viens euro 39
centi)
A.L. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2013.2017.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 A.L. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 13.76 (trīspadsmit euro 76 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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.L. , deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 51.39
(piecdesmit viens euro 39 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 37.63 (trīsdesmit
septiņi euro 63 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 13.76 (trīspadsmit euro 76 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.16 .§ (93.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no O.U. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves 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, O. U. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
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bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
O.U. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 86.54 (astoņdesmit seši euro 54 centi)
O.U. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.2016.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 O.U. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 39.23 (trīsdesmit deviņi euro 23centi).
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
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no O.U., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 86.54 (astoņdesmit seši euro 54 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 47.31 (četrdesmit
septiņi euro 31 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 39.23 (trīsdesmit deviņi euro 23centi).
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.
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10.17.§ (94.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.Š. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves 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, M. Š. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
M.Š. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 101.25 (viens simts viens euro 25
centi)
M.Š. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2013.2016.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 M.Š. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 51.79 (piecdesmit viens euro 79centi).
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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.Š., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli sastāda
kopsummā EUR 101.25 (viens simts viens euro 25 centi);
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 49.46 (četrdesmit
deviņi euro 46 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 51.79 (piecdesmit viens euro 79 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:
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AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.18.§ (95.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no B.N. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves 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, B.N. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
B.N. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 83.89 (astoņdesmit trīs euro 89 centi)
B.N. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2012.2017.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 B.N. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 32.29 (trīsdesmit divi euro 29 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
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no B.N., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
‘’NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR83.89 (astoņdesmit trīs euro 89 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 51.60 (piecdesmit viens
euro 60centi);
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1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 32.29 (trīsdesmit divi euro 29 centi);
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.19.§ (96.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.J. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves 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. J. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
G.J. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 109.78 (viens simts deviņi
euro
78centi)
G.J. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2013.2017.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.J. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 48.62 (četrdesmit astoņi euro 62 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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
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Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.J., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR109.78 (viens simts deviņi euro 78centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 61.16 (sešdesmit viens
euro 16 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 48.62 (četrdesmit astoņi euro 62 centi);
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.20.§ (97.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no Z.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas 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, Z. S. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
Z.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 541.70 (pieci simti četrdesmit viens
euro 70 centi)
Z.S. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2011.2017.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.
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Ņemot vērā, ka Z.S. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 164.76 (viens simts sešdesmit četri euro 76
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
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no Z.S., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 541.70
(pieci simti četrdesmit viens euro 70 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 376.94 (trīs simti
septiņdesmit seši euro 94 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 164.76(viens simts sešdesmit četri euro 76 centi):
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz
lēmuma izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
10.21.§ (98.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves 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, E.V. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
E.V. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
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pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 226.32 (divi simti divdesmit seši euro
32 centi)
E.V. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.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 E.V. 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
2017.gada 13.aprīli sastāda kopsummā EUR 27.55 (divdesmit septiņi euro 55centi).
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
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija
Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.V., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 226.32 (divi simti divdesmit seši euro 32 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 198.77 ( viens simts
deviņdesmit astoņi euro 77 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 27.55 (divdesmit septiņi euro 55centi);
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. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.79 zvērinātam tiesu
izpildītājam S.Paeglei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Kuģu iela 11-202, Rīga, LV-1048.
10.22.§ (99.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no S.R.-K.
par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves 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, S.R.-K. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX.
S.R.-K. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.XXXX, līdz 2017.gada 13.aprīlim
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 822.31 (astoņi simti divdesmit divi
euro 31 centi)
S.R.-K. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 201417..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.R.-K. 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
2017.gada 13.aprīlim sastāda kopsummā EUR 264.04 (divi simti sešdesmit četri euro 04
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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no S.R.-K., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo
īpašumu “NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.3266 010 0345:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 13.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 822.31 (astoņi simti divdesmit divi euro 31 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 576.27 ( pieci simts
septiņdesmit seši euro 27 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 264.04 (divi simti sešdesmit četri euro 04centi).
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.
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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. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.73 zvērinātam tiesu
izpildītājam G.Špēlai ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Mārupes iela 4, 43.kab., Rīga, LV1002.
11. § (100.)
Par Neretas novada domes 2013.gada 24. oktobra lēmuma (protokols Nr. 14, 21.§) „Par
nekustamā īpašuma – zemes gabala Dzeņi 2, Pilskalnes pagastā , Neretas novadā,
atsavināšanu” atcelšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot G. M. 2017.gada 30.marta iesniegumu, Par nekustamā īpašuma –zemes
gabala Dzeņi 2, Pilskalnes pagastā , Neretas novada atsavināšanu”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Neretas novada domes 2013.gada 24. oktobra lēmumu (protokols Nr.14, 21.§)
„Par nekustamā īpašuma – zemes gabala Dzeņi 2, Pilskalnes pagastā , Neretas novadā,
atsavināšanu”.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ (101.)
Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot jautājumu par zemes gabalu gar autoceļu P75 “Jēkabpils- Lietuvas robeža (Nereta)”,
Neretā, Neretas pagastā , Neretas novadā aptuveni 570 m2 , Neretas novada dome
konstatēja:
Gājēju celiņa renovācija ir plānota nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 3270 007
0369 ( Valsts autoceļa zemes nodalījumā, t.i. 13.5 metri no ass līnijas), kas atrodas VAS
“Latvijas Valsts ceļi” valdījumā.
Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām 15 panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās autonomās
funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu , ceļu būvniecību)
izpildi, kā arī nodrošināt iedzīvotāju drošību uz ceļiem, Neretas novada dome plāno veikt
gājēju celiņa renovāciju Neretas pagastā, Neretas novadā, gar valsts autoceļu P75 “Jēkabpils
– Lietuvas robeža (Nereta)”. Plānotā aptuvenā zemes platība, kas nepieciešama gājēju celiņa
renovācijai ir 570 m2 .
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams noslēgt līgumu par minētā nekustamā īpašuma
nomu vai bezatlīdzības lietošanu.
Publiskas personas Finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 51.pants
paredz iespēju nodot kapitālsabiedrībai piederošo mantu bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai.
VAS “Latvijas Valsts ceļi” izskatīs iespēju nodot bezatlīdzības lietošanā tās īpašumā esošo
zemi tikai gadījumā , ja būs pieņemts attiecīgs Neretas novada domes lēmums.
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Publiskas personas Finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešā
prim daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina
attiecīgās mantas uzturēšanu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt VAS “Latvijas Valsts ceļi” nodot Neretas novada domei bezatlīdzības
lietošanā zemi gar valsts autoceļu P75 “Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta)”,
Neretas pagastā, Neretas novadā, aptuveni 570 m2 platībā, kas nepieciešams
gājēju celiņa renovācijai.
2. Uzdot domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim noslēgt attiecīgu līgumu.
3. Līguma darbības laikā nodrošināt gājēju celiņa un lietošanā nodotās valsts
autoceļa nodalījuma joslas uzturēšanu.
13.§ (102.)
Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Neretas pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot Z/S “U.”, juridiskā adrese (adrese), 20.03.2017. iesniegumu (Reģ. ar Nr. 2.18/17/171-S) ar lūgumu atdalīt no īpašuma „Bērzkalni” ar kadastra Nr. xxxx un kopējo
platību 13,7 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām atdalot no 1. zemes vienības aptuveni
0.1834 ha. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Bērzkalnu māja”, kā arī tam pievienotos dokumentus, novada dome konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunkts paredz pie zemes vienību
robežu pārkārtošanas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā no reģistrēta nekustamā
īpašuma objekta atdala jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus mainot sadalāmā
reģistrētā objekta ārējo kontūru un apjomu) zemes ierīcības projekts ir jāizstrādā, jo saskaņā
ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu veidojas jauns kadastra
objekts. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunktu, MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.1.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Bērzkalni”, 1. zemes vienību kadastra apzīmējums
xxxxx, ar platību 6.8 ha divās atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai piešķirt kadastra apzīmējumu jauna nekustamā
īpašuma ar nosaukumu „Bērzkalnu māja” izveidošanai ar aptuveno platību 0.1834
ha (vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā pēc kadastrālās uzmērīšanas).
3. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķiIndividuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Paliekošajai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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Paliekošajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību
apgrūtinājumus:
1. 020501- aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu
0.4Kv – 0.50 ha,
2. 020901 - aizsargjosla gar naftas / naftas produktu cauruļvadu trasi – 1.3 ha.
6. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Bērzkalni” ar kadastra
apzīmējumu xxxx sadalīšanai.
7. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistam izstrādāt un izsniegt Z/S
“Uņenāni” nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV –
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.

14. § (103.)
Par nekustamā īpašuma „Uņenāni” Neretas pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot A.K. R., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 20.03.2017. iesniegumu
(2.1.8/17/170-S) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Uņenāni”, Neretas pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr. xxxx ar kopējo platību 139.5401 ha, kas sastāv no desmit zemes
vienībām: zemes vienību ar kadastra Nr. xxxxx un platību 21.4 ha, jauna nekustamā īpašuma
“Uņenānu mājas” izveidošanai.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā
noteiks ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst
sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta
14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Uņenāni”, Neretas pagasts, Neretas novads,
zemes vienību ar kadastra Nr. xxxx un platību, 21,4 ha platībā jauna nekustamā
īpašuma “Uņenānu mājas” izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu atdalāmajai zemes
vienībai ar kadastra Nr. 3270 009 0040:
1- Valsts autoceļu aizsardzības josla - 5.kat /30 m – 0.22 km / 20.5m - 0.4 ha
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
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15.§ (104.)
Par nekustamā īpašuma „Svarēni” sadalīšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatot E.Z. 13.04.2017. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Svarēni”( kadastra Nr. xxxx), kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā,
vienu zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra nr. xxxx un, ņemot vērā, ka nekustamais
īpašums sastāv no divām zemes vienībām 5,5 ha kopplatībā, un,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā
drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos,
1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija
LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Svarēni” (kadastra nr. xxxx) , Mazzalves
pagasts, Neretas novads, vienu zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxxxx.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Svarēnu
mežs”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Svarēni” 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.
16.§ (105.)
Par grozījumiem Neretas novada domes 2017. gada 23. marta lēmumā Nr.62
“Par nekustamā īpašuma „Āboliņi” sadalīšanu”
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 20. punktu, 27. 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, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.62 “Par nekustamā īpašuma “Āboliņi”
sadalīšanu”, izsakot lēmuma 4.punktu sekojošā redakcijā”
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“4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Āboliņi” (zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3296 006 0097, platība 0.078 ha) zemes lietošanas mērķi – Neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17. § (106.)
Par zemes vienību platību precizēšanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 29.03.2017. vēstules Nr. 2-04.1- Z/73 par
kadastra datu aktualizāciju un Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr.
1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienību platības:
Nr.
p.k.

Īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Zemes
vienības
apzīmējums

Zemes vienības
platība teksta
datos (ha)

Zemes
vienības
platība
telpiskajos
datos (ha)

1.

Porieši

32960040055

32960040055

0.2

0.67

18. § (107.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatījusi 2017.gada 21.marta M.D. iesniegumu par zemes gabala “Trokmaņa zeme”,
ar kadastra Nr. 3266 010 0284, ar platību 0,5 ha iznomāšanu, kas atrodas Neretas novada
Mazzalves pagastā, novada dome konstatēja:
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14 a. punktu, MK 2007.
gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskās personas zemes
nomu”18.1.punktu, MK 2006. gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 12.1. punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt M.D., dekl. adrese : (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo
īpašumu “Trokmaņa zeme”, kadastra Nr. 3266 010 0284, ar platību 0,5 ha.
2. Nomas maksu noteikt 0.5% apmērā no iznomāto zemes gabalu kadastrālās vērtības.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” – kods 0101.
3. Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēgt zemes nomas līgumu, paredzot termiņu līdz 2027.gada
31.decembrim.
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4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19. § (108.)
Par adresēm Neretas novada Zalves pagastā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs
Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Būvei ar kadastra apzīmējumu 3296 005 0003 001, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3296 005 0003, piešķirt adresi: „Ārguļi”, Zalves pagasts,
Neretas novads.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20. § (109.)
Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, uz LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” prasībām, konstatējot faktu, ka adrese neatbilst Zalves pagasta teritorijas
plānojumam, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis
Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā adresi:
Vecā adrese

Jaunā adrese

1.
32960050002 zemes vienība
„Ārguļi”, Zalve, Zalves pagasts, Neretas
novads

1. 32960050002 zemes vienība
„Ārguļi”, Zalves pagasts, Neretas
novads

1.1. 32960050002002 būvei „Ārguļi”,
Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads,
LV-5112
1.2. 32960050002004 būvei „Ārguļi”,
Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads,
LV-5112
1.3. 32960050002005 būvei „Ārguļi”,
Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads,
LV-5112

1.1. 32960050002002 būvei „Ārguļi”,
Zalves pagasts, Neretas novads, LV5112
1.2. 32960050002004 būvei „Ārguļi”,
Zalves pagasts, Neretas novads, LV5112
1.3. 32960050002005 būvei „Ārguļi”,
Zalves pagasts, Neretas novads, LV5112
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1.4. 32960050002006 būvei „Ārguļi”,
Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads,
LV-5112

1.4. 32960050002006 būvei „Ārguļi”,
Zalves pagasts, Neretas novads, LV5112

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
21. § (110.)
Par adreses piešķiršanu Neretas novada Pilskalnes pagastā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatījusi J. T. 2017.gada 19.aprīļa iesniegumu par adreses piešķiršanu, pamatojoties
uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos
un uz LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.9. un 28. punktu prasībām, kas nosaka ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk –
ēka), atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis
Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt dzīvojamai mājai “Mazputniņi” ar kadastra Nr. 32740060036001 adresi
“Mazputniņi”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV-5110
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV –
3007, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
22. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
22.1. § (111.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Z.S.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi nekustamā īpašuma “Vilītes”, Neretas pagastā, Neretas novadā tiesiskās valdītājas
G.E. D. 2017.gada 14.februāra iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome
konstatēja:
1) G.E. D. lūdz lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu viņas valdījumā esošajā
nekustamajā īpašumā “Vilītes” Z.S., sakarā ar to, ka viņa šajā adresē faktiski nedzīvo
un personai zudis tiesiskais pamats būt deklarētai īpašumā. Iesniegumam pievienota
1995.gada 4.aprīļa vienošanās starp paju sabiedrību “Nereta”un G.E. D. par nekustamā
īpašuma – dzīvojamās mājas “Vilītes” pāriešanu lietošanā un valdīšanā G.E. D.
2) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai
ikviena persona būtu sasniedzama iesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
3) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
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4)

5)

6)
7)

8)

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.
2017.gada 28.februārī Neretas novada pašvaldība nosūtījusi Z.S. ierakstītu vēstuli ar
uzaicinājumu ierasties Neretas novada pašvaldībā līdzi ņemot dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adresē “Vilītes”, Neretas pagastā,
Neretas novadā.
2017.gada 29.martā pašvaldība saņēmusi atpakaļ ierakstīto vēstuli ar atzīmi “adresāts
uzrādītajā adresē nav sastopams”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pants nosaka: “Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”. Pēc LR Iedzīvotāju reģistra
datiem, Z.S. līdz 2017.gada 10.aprīlim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav
veikusi.
“Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais
pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona,
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē “Vilītes”, Neretas pagasts, Neretas novads Z.S.
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.
22.2. § (112.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.F.
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatījusi nekustamā īpašuma “Odiņi”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā īpašnieces
S.Z. iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) I.F. deklarējis savu dzīvesvietu “Odiņi”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā 2016.gada
6.jūnijā, dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – vienošanās ar īpašnieku.
2) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu, “dzīvesvieta ir
jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā
persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kurā tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”;
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.
Nekustamā īpašuma “Odiņi”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā īpašniece iesniegumā
norādījusi, ka I.F. deklarētajā dzīvesvietas adresē faktiski nedzīvo un nav dzīvojis,
viņa faktiskā dzīvesvietas adrese nav zināma;
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.
2017.gada 31.martā Neretas novada pašvaldība nosūtījusi I.F. ierakstītu vēstuli,
reģistrācijas Nr.2.1-22/17/166-N, ar uzaicinājumu ierasties Neretas novada pašvaldībā
5 dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža, līdzi ņemot dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adresē “Odiņi”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads. Līdz šim brīdim I.F. pašvaldībā nav ieradies.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pants nosaka: “Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”. Pēc LR Iedzīvotāju reģistra
datiem, I.F. līdz šim brīdim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav veicis.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais
pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona,
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē “Odiņi”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads
I.F.
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 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.
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23. § (113.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zvejnieki”,
Zalves pagastā
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Neretas novada dome ir iepazinusies un izvērtējusi zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašuma „Zvejnieki” ar kadastra apzīmējums 3296 008 0016 Neretas novada
Zalves pagastā, izveidojot divas zemes vienības.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanai iesniegusi SIA "Aizkraukles mērnieks"
zemes ierīkotājs G.G..
Izvērtējot Neretas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts:
Pamatojoties uz G.G. 2017.gada 24. aprīļa iesniegumu, kas saņemts 25.04.2017 un
reģistrēts ar Nr. 2.1-9/17/252-S, kurā izteikts lūgums apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Zvejnieki”, Zalves pagastā, Neretas novadā ar kadastra Nr. 3296
008 0016:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz nekustamā īpašuma
„Zvejnieki” īpašnieku Z.R. un M.S., iesniegumu un Neretas novada domes 2017.
gada 23. februāra sēdes Lēmumu Nr.38 ( sēdes protokols Nr. 2, 17.p.). Īpašuma
sadales mērķis- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3296 008 0016 sadalīšanu
divās atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- (kods 0101).
3. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi SIA "Aizkraukles mērnieks" zemes
ierīkotājs G.G., 2014.gada 29. augusta zemes ierīkotāja sertifikāts Nr. xxx.
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, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zvejnieki”, Neretas
novada Zalves pagastā.
2. Piekrist īpašuma „Zvejnieki”, Neretas novada Zalves pagasta (kadastra nr. xxxx)
sadalīšanai saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. No nekustamā īpašuma „Zvejnieki” atdalītajai zemes vienībai ar platību 6.0 ha piešķirt
nosaukumu „Jaunzvejnieki” un noteikt lietošanas mērķi- „Zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- kods 0101.
4. Noteikt paliekošajai zemes vienībai ar platību 21.4 ha un kadastra apzīmējumu 3296
008 0016, Neretas novada Zalves pagastā lietošanas mērķi- „Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- 0101
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas.
6. Nosūtīt apstiprinātā zemes ierīcības projekta vienu eksemplāru un projekta grafisko
daļu Valsts Zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai atbilstoši Zemes ierīcības
likuma 20.punktam.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēdi slēdz plkst.15.35
Nākošā domes sēde 2017.gada 25.maijā Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas
telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2017. gada 11. maijā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2017. gada 11. maijā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2017. gada 11. maijā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 02.05.2017.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 02.05.2017.
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