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

2016. gada 28. aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
Par Neretas novada pašvaldības arhīva reglamenta apstiprināšanu
Par Neretas novada domes lēmumu atcelšanu
Par piedalīšanos projektu konkursā (projekts „Neretas Sudmalu jaukā sala”)
Par piedalīšanos projektu konkursā (projekts „Saietu nama izveidošana”)
Par biedrības „Ērberģietes” iesnieguma izskatīšanu par atbalstu projekta „Esi aktīvs,
būsi vesels” īstenošanai
6. Par Neretas evaņģēliski luteriskās draudzes piedalīšanos projektu konkursā (projekts
“Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas fasādes renovācija”)
7. Par biedrības “Upmales mantinieki” piedalīšanos projektu konkursā (projekts
“Neretas novada novadpētniecības muzeja izveide Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas mazās skolas ēkā”)
8. Par biedrības “Saules sporta klubs” piedalīšanos projektu konkursā (projekts “Neretas
Tāļa parka gājēju celiņu labiekārtošana”)
9. Par Neretas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu
10. Par tirdzniecības cenas noteikšanu suvenīriem ar Neretas novada simboliku un logo
11. Par grozījumiem maksas pakalpojumu izcenojumos
12. Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2015./2016.g. apkures sezonā un
avansa maksājumu vasarā
13. Par Mazzalves pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2015./2016.g. apkures sezonā
14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
15. Par pabalstu piešķiršanu
16. Par parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
17.1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K.
17.2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.K.
17.3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.A.
17.4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.M., M.M.
18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
19. Par nekustamā īpašuma- zemes gabala „Vēsmas”, Zalves pagasts, Neretas novads,
atsavināšanu.
1.
2.
3.
4.
5.

Par zemes vienības „Vēveri”, kadastra apzīmējums 3296 013 0158, Neretas novada
Zalves pagastā, sadalīšanu
21. Par nekustamā īpašuma „Dobelnieki” sadalīšanu
22. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
23. Par adresēm Neretas novada Zalves pagastā
24. Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā
20.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Anna Grenciņa – Grencione, Olga Jalovčuka (8)
Pašvaldības darbinieki:
Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Anita Vectirāne – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājas p.i.,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Valentīna Dubina – pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste,
Agnese Rutka – sabiedrisko attiecību speciāliste,
Mirdza Brūniņa – nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste.
Pieaicinātās personas:
Lidija Ozoliņa – biedrības “Upmales mantinieki” valdes priekšsēdētāja
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu par nekustamā īpašuma
nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.B.-D. par nekustamo īpašumu
„NĪ’’ Pilskalnes pagastā, Neretas novadā un par izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas
pagasta pašvaldības ceļu reģistrā, un ierosina balsot par sēdes darba kārtības papildināšanu ar
šiem jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Sandra Andersone,
Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
A.B.-D. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
26. Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā.
1.§ (63.)
Par Neretas novada pašvaldības arhīva reglamenta apstiprināšanu
(Ziņo:Edīte Dābola)
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
Arhīvu likuma 4.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 8.punktu, 21.panta
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pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija
Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības arhīva reglamentu.
2. Lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu,188. panta
pirmo un otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības arhīva reglaments.
2.§ (64.)
Par Neretas novada domes lēmumu atcelšanu
(Ziņo:Edīte Dābola)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone,
Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Neretas novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu (protokols Nr.5 p.2) “Par
arhīva apstrādes ekspertu komisijas izveidošanu”.
2. Atcelt Neretas novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu (protokols Nr.5 p.3) “Par
Neretas pašvaldības arhīva apstrādes Ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu”
3.§ (65.)
Par piedalīšanos projektu konkursā (projekts „Neretas Sudmalu jaukā sala”)
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” izsludināto atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības stratēģiju iniciatīvas”,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās
daļas 23. punktu un MK noteikumiem Nr. 590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam LEADER
pieejas īstenošanas apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
stratēģiju iniciatīvas” izsludinātajā projektu konkursā un iesniegt projektu „Neretas
Sudmalu jaukā sala” (turpmāk -Projekts)
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2. Projekta mērķis - veicināt atpūtas, tūrisma, kultūras un sporta aktivitāšu kvalitatīvu
attīstību.
3. Projekta īstenošanai maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR 50000,00 bez PVN
(iepirkuma rezultātā attiecināmo izmaksu summa tiks precizēta).
4. Projekta realizācijai piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā.
5. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu 51500,00 EUR ( piecdesmit viens tūkstotis
pieci simti euro 00 centi) Valsts Kasē uz 5 gadiem ar atlikto maksājumu uz 24
mēnešiem.
6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Neretas novada pašvaldība budžeta līdzekļiem.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis
4.§ (66.)
Par piedalīšanos projektu konkursā (projekts „Saietu nama izveidošana”)
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” izsludināto atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības stratēģiju iniciatīvas, saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21. panta pirmās daļas 23.
punktu un MK noteikumiem Nr. 590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska,
Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam LEADER
pieejas īstenošanas apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
stratēģiju iniciatīvas” izsludinātajā projektu konkursā un iesniegt projektu „Saietu
nama izveidošana ” (turpmāk -Projekts)
2. Projekta mērķis - veicināt atpūtas, tūrisma, kultūras un sporta aktivitāšu kvalitatīvu
attīstību.
3. Projekta īstenošanai maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR 50000,00 bez PVN
(iepirkuma rezultātā attiecināmo izmaksu summa tiks precizēta).
4. Projekta realizācijai piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā.
5. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu 50 000,00 EUR ( piecdesmit tūkstoši euro 00
centi) Valsts Kasē uz 5 gadiem ar atlikto maksājumu uz 24 mēnešiem.
6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Neretas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzite
5.§ (67.)
Par biedrības „Ērberģietes” iesnieguma izskatīšanu
par atbalstu projekta „Esi aktīvs, būsi vesels” īstenošanai
(Ziņo: Anita Vectirāne)
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Saņemts biedrības „Ērberģietes” 2016.gada 11.aprīļa iesniegums ar lūgumu piešķirt
līdzfinansējumu projektam „Esi aktīvs, būsi vesels”, pamatojoties uz biedrības „Aizkraukles
rajona partnerība” izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības stratēģiju iniciatīvas”, kura realizācijas laikā tiks radīta iespēja veselīgai,
aktīvai laika pavadīšanai dažādām vecuma grupām Mazzalves pagastā ( āra trenažieru iegāde
un uzstādīšana ). Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8000.00 ( astoņi tūkstoši euro 00 centi)
+ PVN, līdzfinansējuma summa- EUR 800.00 (astoņi simti euro 00 centi) + PVN. Atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone,
Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības ”Ērberģietes” projektu „Esi aktīvs, būsi vesels” Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam LEADER pieejas īstenošanas
apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības stratēģiju
iniciatīvas” izsludinātajā projektu konkursā un piešķirt līdzfinansējumu EUR 800.00
(astoņi simti euro 00 centi) +PVN.
2. Projekta mērķis – radīt iespēju veselīgai, aktīvai laika pavadīšanai dažādām vecuma
grupām Mazzalves pagastā.
3. Projekta realizācijai finansējumu piešķirt no Neretas novada pašvaldības Mazzalves
pagasta pārvaldes budžeta.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā, piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt biedrības
„Ērberģietes” norēķinu kontā.
6.§ (68.)
Par Neretas evaņģēliski luteriskās draudzes piedalīšanos projektu konkursā (projekts
“Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas fasādes renovācija”)
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” izsludināto atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības stratēģiju iniciatīvas”, saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21. panta pirmās daļas 23.
punktu un MK noteikumiem Nr. 590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”, ņemot vērā Neretas ev. luteriskās draudzes priekšnieka Arvīda
Jermuša 2016. gada 11. aprīļa iesniegumu (Nr.2.1-9/226), atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Neretas evaņģēliski luteriskās draudzes projektu „Neretas evaņģēliski
luteriskās baznīcas fasādes renovācija” Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam LEADER pieejas īstenošanas apakšpasākuma: 19.2 “Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes:
5

2.

3.
4.
5.

19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības stratēģiju iniciatīvas” izsludinātajā projektu
konkursā
Projekta mērķis– veicot Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas fasādes renovāciju,
atjaunot un saglabāt valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekli, radīt tā pieejamību
sabiedrībai un tā sociālekonomisku izmantošanu.
Projekta īstenošanai maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR 50000,00.
Projekta realizācijai piešķirt Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldes
līdzfinansējumu 10% apmērā.
Projekta apstiprināšanas gadījumā, piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt projekta
norēķinu kontā

7.§ (69.)
Par biedrības “Upmales mantinieki” piedalīšanos projektu konkursā (projekts
“Neretas novada novadpētniecības muzeja izveide Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas mazās skolas ēkā”)
(Ziņo: Lidija Ozoliņa)
Pamatojoties uz biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” izsludināto atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības stratēģiju iniciatīvas”, saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21. panta pirmās daļas 23.
punktu un MK noteikumiem Nr. 590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”,
ņemot vērā biedrības “Upmales mantinieki” valdes
priekšsēdētājas Lidijas Ozoliņas 2016. gada 11. aprīļa iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt
biedrības “Upmales mantinieki” projektu „Neretas novada
novadpētniecības muzeja izveide Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas mazās
skolas ēkā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam LEADER
pieejas īstenošanas apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
stratēģiju iniciatīvas” izsludinātajā projektu konkursā.
2. Projekta mērķis– izveidot Neretas novadā Neretas novada novadpētniecības muzeju.
3. Projekta īstenošanai maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR 50000,00.
4. Projekta realizācijai piešķirt Neretas novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā.
5. Projekta apstiprināšanas gadījumā, piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt projekta
norēķinu kontā
8.§ (70.)
Par biedrības “Saules sporta klubs” piedalīšanos projektu konkursā (projekts “Neretas
Tāļa parka gājēju celiņu labiekārtošana”)
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” izsludināto atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
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apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības stratēģiju iniciatīvas”, saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas 23.
punktu un MK noteikumiem Nr. 590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”,
ņemot vērā biedrības “Saules sporta klubs” valdes
priekšsēdētāja Naura Beļūna 2016. gada 12. aprīļa iesniegumu (Nr.2.1-9/234), atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone,
Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Saules sporta klubs” projektu „Neretas Tāļa parka gājēju
celiņu labiekārtošana” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
LEADER pieejas īstenošanas apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla
attīstības stratēģiju iniciatīvas” izsludinātajā projektu konkursā.
2. Projekta mērķis– uzklāt bruģakmens segumu centrālajā, vēsturiskajā Tāļa parkā,
tādējādi padarīt to lietojamu jebkuros laika apstākļos skolēniem, skolotājiem un
pārējiem Neretas iedzīvotājiem, kas to izmanto ikdienā. Stiprināt šī parka vienojošo
nozīmi starp kultūrvēsturiskajiem, sociālajiem, sporta un izglītības objektiem Neretā.
3. Projekta īstenošanai maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR 50000,00.
4. Projekta realizācijai piešķirt Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldes
līdzfinansējumu 10% apmērā.
5. Projekta apstiprināšanas gadījumā, piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt projekta
norēķinu kontā
9.§ (71.)
Par Neretas novada pašvaldības 2015.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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2015.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 2015.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:
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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)
3.4.
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 nākotnes saistībām un maksājumiem
(veidlapa Nr. 9-3)
3.11. Neretas novada pašvaldības pārskats par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2)
3.12. Neretas novada pašvaldības pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem
(veidlapa Nr. 2- DII)
3.13. Informācija par nomātajiem (izņemot finanšu nomu) aktīviem (veidlapa N_1)
3.14. Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem (veidlapa N_2)
3.15. Neretas novada pašvaldības gada pārskata skaidrojumi .
3.1.

Pielikumā: Neretas novada pašvaldības 2015. gada pārskats uz 117 lpp.
10.§ (72.)
Par tirdzniecības cenas noteikšanu suvenīriem ar Neretas novada simboliku un logo
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas14. punkta g)
apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pārdošanas cenas suvenīriem tirdzniecībai Neretas novada pašvaldībā
atbilstoši iegādes pašizmaksai:
1) Krūze – EUR 2,48 plus PVN EUR 0,52, kopā – EUR 3,00 (trīs euro 00 centi);
2) Pildspalva – EUR 0,83 plus EUR 0,17, kopā EUR 1,00 (1 euro 00 centi).
11.§ (73.)
Par grozījumiem maksas pakalpojumu izcenojumos
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (Laima Grebska),, Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Ar 2016. gada 1. maiju veikt izmaiņas pakalpojumu izcenojumos (apstiprināti ar Neretas
novada domes 2014. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.1) Neretas
novada Neretas pagastā, sadaļā “Izcenojumi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā” :
1.1. 4.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
4. Dienesta viesnīca/diennakts*:
izmantojot dienesta viesnīcas veļu

6.61

1.39

8.00

izmantojot dienesta viesnīcas veļu, uzturoties ilgāk kā 10
dienas
izmantojot dienesta viesnīcas veļu, uzturoties ilgāk kā 1
mēnesi
neizmantojot dienesta viesnīcas veļu

5.95

1.25

7.20

5.29

1.11

6.40

5.79

1.21

7.00

neizmantojot dienesta viesnīcas veļu, uzturoties ilgāk kā 10
dienas
neizmantojot dienesta viesnīcas veļu, uzturoties ilgāk kā 1
mēnesi

5.21

1.09

6.30

4.63

0.97

5.60

* Izcenojumi neattiecas uz nometņu laiku. Nometņu laikā saskaņā ar noslēgto līgumu
2. Ar 2016. gada 1. septembri atcelt maksu par dienesta viesnīcas izmantošanu Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņiem.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
12.§ (74.)
Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2015./2016.g. apkures sezonā un
avansa maksājumu vasarā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta
d) apakšpunktu, 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga
Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt apkures faktiskās izmaksas dzīvojamai

mājai Nr.6 P.Lodziņa ielā,
Nereta, Neretas pagasts 2015./2016.g.apkures sezonā 1.33 EUR/m2 (plus PVN 12%
0.16 EUR), kopā 1.49 EUR/m2.
2. Pamatojoties uz 22.10.2015. (lēmums Nr.178) apstiprinātajiem plānotajiem apkures
tarifiem un faktiskajām aprēķinātajām izmaksām dzīvojamā mājā P.Lodziņa ielā 6,
Finanšu un attīstības nodaļai dzīvojamā mājā P.Lodziņa ielā 6 veikt pārrēķinu par
apkuri 0,07 EUR/m2 (ekonomija EUR 0,01mēn./m2).
3. Noteikt avansa maksājumu par apkuri iedzīvotājiem 2016.gada maijā, jūnijā, jūlijā,
augustā, septembrī – 0.40 EUR /m2 ( tai skaitā PVN 12%).
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13.§ (75.)
Par Mazzalves pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2015./2016.g. apkures sezonā
(Ziņo: Anita Vectirāne)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta
d) apakšpunktu, 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga
Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt apkures faktiskās izmaksas Mazzalves pagastā:

1.1. dzīvojamās mājās “Madaras”, “Mārtiņi” Liepu ielā 6, “Avoti” Liepu ielā 4 – 1,03
EUR/m2 plus PVN 12% - 1,15 EUR/m2 ;
1.2. pamatskola Skolas ielā 1 1,03 EUR/m2 plus PVN21% - 1,25 EUR/m2;
1.3. Dienas centrs “Vālodzīte” Skolas ielā 2B, biroja ēka “Ainas” Liepu ielā 3 1,33
EUR/m2 plus PVN21% - 1,61 EUR/m2.
2. Pamatojoties uz 22.10.2015. (lēmums Nr.178) apstiprinātajiem plānotajiem apkures
tarifiem un faktiskajām aprēķinātajām izmaksām dzīvojamās mājās “Madaras”,
“Mārtiņi” un “Avoti”, Finanšu un attīstības nodaļai iepriekšminētajās dzīvojamās
mājās veikt pārrēķinu par apkuri 0,70 EUR/m2 (ekonomija EUR 0,10 mēn./m2).
14. § (76.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Izskatot biedrības “Saules sporta klubs” valdes priekšsēdētāja Naura Beļūna 2016.
gada 22. aprīļa iesniegumu (reģ. 22.04.2016. Nr. 2.1-9/257) par līdzekļu piešķiršanu EUR
790,65 apmērā projekta “Neretas parka gājēju celiņu uz skolu labiekārtošana” ietvaros
plānoto darbu realizēšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 23. punktu, Neretas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.1/2016 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone,
Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus EUR 1790 projekta “Neretas parka gājēju celiņu uz skolu
labiekārtošana” realizēšanai.
2. Līdzekļus EUR 1000 paredzēt no Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem un EUR 790 no Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
3. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus
pašvaldības budžetā.
15.§ (77.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
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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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1. 85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.1.1. J.P. (Mazzalve);
1.1.2. B.G. (Nereta);
1.1.3. B.P. (Nereta).
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1. E.A.;
2.2. L.L.;
2.3. Z.B.;
2.4. J.G.
16.§ (78.)
Par parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot Zalves pagasta pārvaldes vadītājas Dzintras Noreikas ziņojumu, ņemot vērā,
ka parādi izveidojušies Zalves ūdens saimniecības apsaimniekošanas uzņēmuma darbības
laikā un dokumenti par šo parādu veidošanos nav saglabājušies, pamatojoties uz Civillikuma
1865.pantu, kas nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma
ietekmes un kuru izlietošanai nav noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās
neizlieto desmit gadu laikā, 15.12.2009. MK noteikumu 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 – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites parādus par
dzīvojamo telpu īri un/vai komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Finanšu un attīstības nodaļai veikt izmaiņas grāmatvedības uzskaitē.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Parādnieku saraksts un parādu apmēri.
17.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
17.1.§ (79.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K.
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(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatījusi nekustamā īpašuma “NĪ”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā īpašnieces I. K.
iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome
konstatēja:
1) A.K. deklarējis savu dzīvesvietu “NĪ”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā.
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
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kurā tā sasniedzama
tiesiskajās 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.
4) Nekustamā īpašuma “NĪ”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā īpašniece iesniegumā
paskaidrojusi, ka A.K. deklarētajā adresē faktiski nedzīvo jau vairākus gadus, viņa
faktiskā dzīvesvietas adrese nav zināma.
5) 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.
6) 2016.gada 24.februārī Neretas novada pašvaldība nosūtījusi A.K. ierakstītu vēstuli,
reģistrācijas Nr.2.1-22/2, ar uzaicinājumu ierasties Neretas novada pašvaldībā, līdzi
ņemot dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adresē “NĪ”,
Pilskalnes pagastā, Neretas novadā. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ
nosūtītājam 30.03.2016. ar piezīmi “adresāts nav sastopams”, tātad tiesiskajās
attiecībās deklarētajā dzīvesvietā pašvaldība viņu sastapt nevar.
7) 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, A.K. līdz 2016.gada aprīlim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav veicis.
8) “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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē “NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads A.K.,
personas kods xxxxxxxx.
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.
17.2.§ (80.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.K.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi nekustamā īpašuma NĪ, Neretas pagastā, Neretas novadā pārvaldnieka Neretas
pagasta komunālās nodaļas vadītāja Riharda Trukša 2015.gada 15.oktobra iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) Neretas novada pašvaldība 2013.gada 1.augustā, savstarpēji vienojoties ar īrnieku,
izbeigusi dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli NĪ, Neretā, Neretas novadā, J.K..
2) G. K. deklarēts iepriekš minētajā adresē kā īrnieces J.K. dēls.
3) G.K. deklarētajā dzīvesvietas adresē nedzīvo jau vairākus gadus. Pašvaldībai ir
informācija, ka G.K. pastāvīgi dzīvo citā valstī.
4) Dzīvojamā platība NĪ, Neretā, Neretas novadā, izīrēta citai personai.
5) Saskaņā ar LR 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
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kurā tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”;
6) 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.
7) 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, G.K. līdz 2016.gada aprīlim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav veicis.
8) “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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē NĪ, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads G.K.,
personas kods xxxxxxxxxx.
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.
17.3.§ (81.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.A.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi nekustamā īpašuma NĪ, Neretas pagastā, Neretas novadā pārvaldnieka Neretas
pagasta komunālās nodaļas vadītāja Riharda Trukša 2015.gada 15.oktobra iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) Pamatojoties uz Neretas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.4 p.28.3), 2012.gada 2.maijā starp Neretas novada pašvaldību un A. A.
noslēgts dzīvojamā telpas īres līgums Nr.xxx par dzīvojamās telpas NĪ, īri.
2) Dzīvojamā telpas īres līgums noslēgts uz 6 mēnešiem.
3) A.A. deklarējis savu dzīvesvietu adresē NĪ, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā
2012.gada 6.jūnijā.
4) 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
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kurā tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”;
5) 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.
6) Dzīvojamā telpas NĪ, Neretā, Neretas novadā, īres termiņš beidzies 2012.gada
2.novembrī, dzīvojamā platība izīrēta citai personai.
7) A.A. deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo, viņa faktiskā dzīvesvietas adrese
Neretas novada pašvaldībai nav zināma.
8) 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, A.A. līdz 2016.gada aprīlim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav veicis.
9) “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.
10) Ņemot vērā to, ka dzīvokļa īres līguma termiņš ir beidzies un to, ka A.A. adresē NĪ,
Neretā, Neretas pagastā, Neretas novada pašvaldībai ir tiesības uzskatīt, ka A.A. zudis
tiesiskais pamats 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
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par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē NĪ, Neretā, Neretas pagasts, Neretas novads A.A.,
personas kods xxxxxxxx.
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.
17.4.§ (82.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.M., M.M.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi nekustamā īpašuma NĪ, Neretas pagastā, Neretas novadā pārvaldnieka Neretas
pagasta komunālās nodaļas vadītāja Riharda Trukša 2015.gada 21.oktobra iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) Neretas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija ar 2009.gada 14.decembra
lēmumu (protokols Nr.5 p.3), atļāva dzīvokļa NĪ, Neretas pagastā, Neretas novadā,
īrniekam J.M. mainīt dzīvojamo platību uz dzīvokli NĪ.
2) 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”.
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.
4) Pēc dzīvojamās platības maiņas J.M. nav slēdzis dzīvojamās platības īres līgumu un
nav deklarējis savu un sava toreiz nepilngadīgā dēla M.M. dzīvesvietu adresē NĪ,
Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads.
5) J.M. un M.M. adresē NĪ, kā arī NĪ, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā faktiski
nedzīvo jau vairākus gadus un viņu faktiskā dzīves vieta pašvaldībai nav zināma.
6) Dzīvojamās platības NĪ, un NĪ Neretā, Neretas novadā, izīrētas citām personām.
7) Saskaņā ar LR 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
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kurā tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”;
8) “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.
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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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē Dzirnavu iela 19 dz.1, Nereta, Neretas pagasts,
Neretas novads:
1.1. J.M., personas kods xxxxxxxx;
1.2. M.M., personas kods xxxxxxxxx.
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.
18.§ (83.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016. gada 14. aprīļa lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone,
Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu L.D.,
dzīvojamā mājā “Pēteri”, dzīvokli Nr. 10 ar kopējo dzīvojamo platību 52,8 m2, Zalves
pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot L.D. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Zalves
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas L.D. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§ (84.)
Par nekustamā īpašuma- zemes gabalu „Vēsmas”, Zalves pagasts, Neretas novads,
atsavināšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
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Izskatot J.Ā. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, LR Ministru kabineta
2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 2.3., 3.,5.,7.,punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska,
Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu „Vēsmas”, Zalves pagasts,
Neretas novads, īpašuma kadastra numurs 32960050014 (zemes vienības kadastra
apzīmējumi 32960050068, 32960090077, 32960090078).
2. Domes priekšsēdētājam izveidot atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.§ (85.)
Par zemes vienības „Vēveri”, kadastra apzīmējums 3296 013 0158, Neretas novada
Zalves pagastā, sadalīšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Neretas novada pašvaldība ir iepazinusies un izvērtējusi Zalves pagasta pārvaldes
vadītājas Dzintras Noreikas 2016. gada 25. aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Vēveri”, kadastra apzīmējums 3296 013 0158, Neretas novada Zalves pagastā 22,092 ha
kopplatībā sadalīšanu divos atsevišķos zemes gabalos.
Izvērtējot Neretas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus tika konstatēts:
1. Zemes vienība ,,Vēveri", kadastra apzīmējums 3296 013 0158- 22,092 ha
kopplatībā, Neretas novada Zalves pagastā, ir piekritīga Neretas novada pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Zalves pagasta padomes lēmumu piešķirta adrese „Vēveri”, Zalves
pagasts, Neretas novads.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sadalīt zemes vienību „Vēveri” kadastra apzīmējums 3296 013 0158, Neretas novada
Zalves pagastā 22,092 ha kopplatībā, divās atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalītajai zemes vienībai 20.992 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu “Krimtulēni”
un noteikt zemes izmantošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (kods 0101).
3. Paliekošajai zemes vienībai 1,10 ha platībā saglabāt adresi „Vēveri”, Zalves pagasts,
Neretas novads un noteikt zemes izmantošanas mērķi- lauksaimniecības zeme (kods
0101).
4. Noteikt, ka veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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21.§ (86.)
Par nekustamā īpašuma „Dobelnieki” sadalīšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatījusi S.K. 2016.gada 7.aprīļa iesniegumu (Nr.2.1-8/231) ar lūgumu atļaut sadalīt
īpašumu „Dobelnieki”, Zalves pagasts, Neretas novads, atdalot zemes vienību ar kadastra Nr.
xxxxxxxxxxxx izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Mellenes”, Zalves pagasta pārvalde
konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8. punkta 1. daļas 3. punkts paredz pie zemes gabala
sadalīšanas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā zemes vienība ir nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra
apzīmējums, un no minētā zemes īpašuma tiek atdalīta zemes vienība, nemainot objekta ārējo
kontūru vai apjomu, zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 20. panta 1. punktu, neveidojas jauns kadastra objekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 20. punktu, 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
20. panta 1. punktu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu, Zalves pagasta saistošo noteikumu „Par Zalves pagasta teritorijas plānojumu”
Zalves pagasta teritorijas plānojuma 2. daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
7. punktu „Zemesgabalu sadalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana”, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs,
Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga
Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt zemes vienību „Dobelnieki” kadastra apzīmējums xxxxxxxx, Neretas
novada Zalves pagastā- 40,6 ha kopplatībā, divās atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalītajai zemes vienībai 29,5 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu “Mellenes” un noteikt
zemes izmantošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (kods 0101).
3. Paliekošajai zemes vienībai 11,1 ha platībā ar kadastra Nr. xxxxxxxxx saglabāt nosaukumu
“Dobelnieki” un adresi „Dobelnieki”, Zalves pagasts, Neretas novads un noteikt zemes
izmantošanas mērķi- lauksaimniecības zeme (kods 0101).
4.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
22.§ (87.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot O.U. iesniegumu (Nr.2.1-9/236), par pašvaldībai piekrītošās zemes
iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. a) punktu,
LR Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.1. punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Iznomāt O.U., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), zemes gabalu “Vēveri”
0,13 ha platībā ar kadastra Nr. 3296 013 0158 Zalves pagastā uz 5 gadiem, t.i.
līdz 2021. gada 31. decembrim, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no iznomātā
zemes gabala kadastrālās vērtības. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101.
2. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai pēc zemes vienības ar kadastra Nr. 3296 013
0158 sadalīšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar O.U..
3. Par lēmuma izpildi atbild Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
23.§ (88.)
Par adresēm Neretas novada Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra
Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Būvei ar kadastra apzīmējumu 3296 013 0171, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3296 013 0171, piešķirt adresi: „Garāžas”, Sproģi, 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.
24.§ (89.)
Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā adresi:
Vecā adrese
1. 32960080035 zemes vienībai
„Vitrupi”, Zalves pagasts, Neretas
novads, LV-5112

Jaunā adrese
1. 32960080035 zemes vienībai
„Apses”, Zalves pagasts, Neretas
novads, LV-5112

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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25.§ (90.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.B.-D. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Pilskalnes pagasts, Neretas novads
(Ziņo:Mirdza Brūniņa)
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu,
2.daļu, A.B.-D. ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
A.B.-D. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo
īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 28.aprīlim pašvaldības
budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 311.98 (trīs simti vienpadsmit euro 98 centi)
A.B.-D. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.2016.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
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
2016.gada 29.aprīli sastāda kopsummā EUR 90.06 (deviņdesmit euro 06 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
– 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.B.-D. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ’’, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas uz 2016.gada 28.aprīli
sastāda
kopsummā EUR 311.98 (trīs simti vienpadsmit euro 98 cen;
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 221.92 (divi simti
divdesmit viens euro 92 centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 90.06 (deviņdesmit euro 06 centi).
1.2. nokavējuma nauda 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: Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.107 zvērinātam tiesu izpildītājam R.Slivjukai
ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Pulkveža O.Kalpaka iela 16-311, Jelgava, LV-3001.
26. § (91.)
Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot Neretas pagasta ceļu tehniķa Jura Andersona iesniegumu (2.1.-9/243) par
izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā, pamatojoties uz
2009. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1050 “Pašvaldības ceļu un ielu
reģistrācijas un uzskaites kārtība” 3. panta 11. punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Olga Jalovčuka), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Iekļaut Neretas novada, Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā ceļu ar Nr D33 “Evitas
- Stariņi”, kā B grupas ceļu , kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā
trīs viensētām.
2. Ceļa Nr. D33 “Evitas - Stariņi” raksturojošie parametri:
2.1. Adrese (izvietojums km):
2.1.1. 1/2 no servitūta ceļa; 172m x 2.9 m = 0.05ha uz NĪ “Evitas”, kadastra Nr.3270
010 0106, zemes;
2.1.2. 1/2 no servitūta ceļa; 45 m x 2.9 m = 0.02 ha uz NĪ “Stariņi”, kadastra Nr.
3270 010 0093, zemes;
2.1.3. 1/2 no servitūta ceļa; 127 m x 2.9 m = 0.04ha uz pašvaldības tiesiskajā
valdījumā esošās NĪ “Līcīši”, kadastra Nr. 3270 010 0094 zemes.
2.2. Ceļa kopgarums no 0.0 km līdz 0.172 km = 0.17 km.
2.3. Ceļa seguma veids - grants.
2.4. Braucamās klātnes platums - 4.5 m.
3. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot divos eksemplāros un iesniegt valsts
akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu izmaiņu
veikšanai Neretas novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Neretas pagasta pārvaldes ceļu tehniķis Juris Andersons.

Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēdi slēdz plkst.16.20
Nākošā domes sēde 2016.gada 26. maijā Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas
telpās, plkst.15.00.
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Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2016. gada 19. maijā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2016. gada 19. maijā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2016. gada 19. maijā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 02.05.2016.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/,

02.05.2016.
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