LATVIJAS REPUBLIKA

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

NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.6
Neretas novada Neretas pagastā

2017. gada 25. maijā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Plkst. 15.00 deputāti apskata Neretā realizētos projektus – iesākto Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas sporta angāra grīdas seguma nomaiņu un Neretas novada novadpētniecības
muzeja telpas.
Sēdi atklāj plkst. 15.35
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pašvaldības iestādes struktūrvienības “Neretas novada pašvaldības Krīzes centrs”
likvidāciju
2. Par Neretas sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu
3. Par Neretas novada Novadpētniecības muzeja izveidošanu
4. Par Neretas novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu
5. Par pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
6. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”apstiprināšanu.
7. Par piedalīšanos projektu konkursā (projekts „Brīvais laiks ārā”)
8. Par piedalīšanos projektu konkursā (projekts „Vieta sabiedriskajām aktivitātēm”)
9. Par biedrības “Pumpuriņi” piedalīšanos projektu konkursā (projekts “Brīvdienu centra
izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”)
10. Par Neretas novada domes 2016. gada 28. jūlija lēmuma Nr.128 “Par piedalīšanos
CFLA izsludinātajā projektu konkursā” papildināšanu
11. Par līdzekļu piešķiršanu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai
12. Par pabalstu piešķiršanu
13. Par naudas balvu piešķiršanu izglītojamiem
14. Par grozījumiem Neretas novada domes 2017. gada 25. aprīļa sēdes lēmumā Nr.76
15. Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2016./2017.g. apkures sezonā un
avansa maksājumu vasarā
16. Par Mazzalves pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2016./2017.g. apkures sezonā
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā:
17.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no M.D. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
17.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no S.R. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.

17.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no B.A. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
17.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no SIA J. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas
novads.
17.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no A.K. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
17.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no M.V. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
17.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no M.V. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
17.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no D.S. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
17.9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no D.S. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
17.10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no G.B. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
17.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no S.H. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
17.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no L.D. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
18. Par Neretas novada domes 20114.gada 30. janvāra lēmuma (protokols Nr. 1, 11.§)
“Par nekustamā īpašuma- zemes gabalu „Raiņa iela 14”, Neretas pagasts, Neretas
novads, atsavināšanu” atcelšanu
19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Cīrulīši”, Zalves
pagastā, Neretas novadā
20. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Mazzalves pagastā
21. Par kopīpašumam „Miezāni”, Neretas pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu
22. Par nekustamā īpašuma „Irbītes” sadalīšanu
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”,
kad.apz. 3270 009 0042, Neretas pagastā, Neretas novadā
24. Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā
25. Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
25.1. Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda
25.2. Par nekustamā īpašuma “Līgas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
25.3. Par nekustamā īpašuma “Birzes” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda
25.4. Par nekustamā īpašuma “Liepkalni” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda
25.5. Par nekustamā īpašuma “Pēteri ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
25.6. Par nekustamā īpašuma “Susējas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda
25.7. Par nekustamā īpašuma “Zalves pamatskola” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
25.8. Par nekustamā īpašuma “Bešas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda
25.9. Par nekustamā īpašuma “Ziediņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda
26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
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27. Par sadarbību ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone, Viktorija Trukša, Laima Grebska (8)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste,
Mirdza Brūniņa – nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste,
Solvita Bukša - projektu vadības un plānošanas attīstības speciāliste,
Ina Riekstiņa – Neretas SAC vadītāja.
Nepiedalās – Anna Grenciņa – Grencione (pamatdarba dēļ).
1. § (114.)
Par pašvaldības iestādes struktūrvienības “Neretas novada pašvaldības Krīzes centrs”
likvidāciju
(Ziņo: Ina Riekstiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 30.jūniju likvidēt Neretas novada pašvaldības Neretas sociālās aprūpes
centra Krīzes centru, reģistrācijas numurs 4512900985, juridiskā adrese: Rīgas iela 6,
Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118.
2. Noteikt, ka iestāde “Neretas sociālās aprūpes centrs” ir struktūrvienības “Krīzes
centrs” mantas, finanšu, lietvedības un arhīva pārņēmēja no 2017.gada 1.jūlija.
3. Uzdot Neretas sociālā aprūpes centra vadītājai Inai Riekstiņai normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā informēt Krīzes centra darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskajās
attiecībās.
4. Uzdot Neretas sociālā aprūpes centra vadītājai Inai Riekstiņai iesniegt iesniegumu
Labklājības ministrijai par Krīzes centra izslēgšanu no Sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistra.
5. Finanšu un attīstības nodaļai organizēt materiālo vērtību inventarizāciju.
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2. § (115.)
Par Neretas sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ina Riekstiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka
Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
2017.gada 11.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas sociālās aprūpes centra nolikumu jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
2. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Neretas sociālās aprūpes centra
nolikums, kas apstiprināts ar Neretas novada domes 2010.gada 18.februāra lēmumu
(protokols Nr.2;§8).
Pielikumā: Nolikums „Neretas sociālās aprūpes centra nolikums” .
3. § (116.)
Par Neretas novada Novadpētniecības muzeja izveidošanu
(Ziņo: Edīte Dābola)
Pamatojoties uz Neretas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.69 “Par biedrības
“Upmales mantinieki”
piedalīšanos projektu konkursā (projekts “Neretas novada
novadpētniecības muzeja izveide”)”, Lauku atbalsta dienesta 2016.gada 8.decembra lēmumu
par projekta iesnieguma apstiprināšanu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, 21.panta pirmās daļas23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Muzeju likuma
8.panta otro daļu, 10. panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Neretas novada Novadpētniecības muzeju.
2. Apstiprināt nolikumu “Neretas novada Novadpētniecības muzeja Nolikums”
3. Apstiprināt Neretas novada novadpētniecības muzeja vidēja termiņa attīstības
stratēģiju 2017. – 2021.gadam.
4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu,188.panta
pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:
Neretas novada Novadpētniecības muzeja Nolikums.
Neretas novada novadpētniecības muzeja vidēja termiņa attīstības stratēģija 2017. –
2021.gadam.
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4. § (117.)
Par Neretas novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu
(Ziņo: Edīte Dābola)
Izskatot Neretas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingas Jermušas iesniegto Neretas novada
bāriņtiesas ētikas kodeksa projektu, konstatēts, ka projekts ir izstrādāts atbilstoši normatīvo
aktu regulējumam un ir apstiprināms ar domes lēmumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 41.panta 1.daļas
2.punktu un Bāriņtiesu likuma 4.panta 3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada bāriņtiesas ētikas kodeksu.
2. Neretas novada bāriņtiesas ētikas kodekss stājas spēkā ar šī lēmuma pieņemšanas
brīdi.
Pielikumā: Neretas novada bāriņtiesas ētikas kodekss
5. § (118.)
Par pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
(Ziņo: Solvita Bukša)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.pantu, Ministru kabineta 05.05.2010.
noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija
Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu.
2. Publisko pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt Neretas novada informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis” un
Neretas novada mājas lapā paziņojumu par gada publiskā pārskata apstiprināšanu
un nodrošināt iespēju ar tā pilnu tekstu iepazīties Neretas novada pašvaldības
administrācijā, pagastu pārvaldēs, pagastu bibliotēkās un Neretas novada
pašvaldības mājas lapā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Neretas novada pašvaldības projektu vadības
un plānošanas attīstības speciālists Solvita Bukša.
6. § (119.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/2017 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” (Pielikums)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2017 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”
7.§ (120.)
Par piedalīšanos projektu konkursā (projekts „Brīvais laiks ārā”)
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
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 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 – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis
Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima
Grebska), 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
iniciatīvas” izsludinātajā projektu konkursā un iesniegt projektu „Brīvais laiks ārā”
(turpmāk -Projekts)
2. Projekta mērķis - veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanos, labiekārtojot
sociālās aprūpes vidi.
3. Projekta īstenošanai maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR 20000,00 bez PVN
(iepirkuma rezultātā attiecināmo izmaksu summa tiks precizēta).
4. Projekta realizācijai piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Rolands
Klibiķis
8.§ (121.)
Par piedalīšanos projektu konkursā (projekts „Vieta sabiedriskajām aktivitātēm”)
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
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 iniciatīvas”, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas 23. punktu un MK
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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 – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis
Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima
Grebska), 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
iniciatīvas” izsludinātajā projektu konkursā un iesniegt projektu „Vieta
sabiedriskajām aktivitātēm” (turpmāk -Projekts)
2. Projekta mērķis - veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanos, labiekārtojot
brīvā laika pavadīšanas vietu.
3. Projekta īstenošanai maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR 20000,00 bez PVN
(iepirkuma rezultātā attiecināmo izmaksu summa tiks precizēta).
4. Projekta realizācijai piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Rolands
Klibiķis
9.§ (122.)
Par biedrības “Pumpuriņi” piedalīšanos projektu konkursā (projekts “Brīvdienu
centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”)
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” izsludināto atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
pasākuma ''Atbalsts LEADER vietējai attīstībai '' apakšpasākumā ''Darbību īstenošana saskaņā
ar SVVA stratēģiju'' rīcība Nr. 2v – „Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm teritorijas
iedzīvotājiem”, 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 – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Pumpuriņi” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam LEADER pieejas īstenošanas apakšpasākuma: ''Darbību īstenošana saskaņā ar
SVVA stratēģiju'' rīcība Nr. 2v – „Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm teritorijas
iedzīvotājiem” izsludinātajā projektu konkursā
2. Projekta mērķis– nodrošināt lietderīgi, interesanti un radoši pavadīt brīvo laiku, attīstot
radošumu un gaumi, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, kā arī veicināt mūžizglītību
visām paaudzēm.
3. Projekta īstenošanai maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR 10000.
4. Projekta realizācijai piešķirt Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes
līdzfinansējumu 10% apmērā.
5. Projekta apstiprināšanas gadījumā, piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt projekta
norēķinu kontā.
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10.§ (123.)
Par Neretas novada domes 2016. gada 28. jūlija lēmuma Nr.128
“Par piedalīšanos CFLA izsludinātajā projektu konkursā” papildināšanu
(Ziņo: Solvita Bukša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, pamatojoties uz
Neretas novada domes 2016.gada 28.jūlija pieņemto lēmumu Nr.128 “Par piedalīšanos CFLA
izsludinātajā projektu konkursā” atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Papildināt Neretas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu “Par piedalīšanos
CFLA izsludinātajā projektu konkursā” ar 5.punktu sekojošā redakcijā:
“5. Projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā!” īstenošanai, pašvaldībai nodrošināt
priekšfinansējumu 10% apmērā.”
11.§ (124.)
Par līdzekļu piešķiršanu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Izskatījusi 2017.gada 12.maija aktu “Par objekta “Sporta halle – grīdas seguma nomaiņa
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā” apsekošanu” un tam pievienoto remontdarbu tāmi,
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, Laima
Grebska balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles grīdas seguma nomaiņai
naudas līdzekļus EUR 4228,10 apmērā.
2. Līdzekļus Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles grīdas seguma
nomaiņai paredzēt no Neretas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
3. Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības
budžetā.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.
12.§ (125.)
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, Neretas novada dome , atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
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1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.1.1. S.D.
1.2.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.2.1. Ļ.S.
1.2.2. D.R.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1. S.G.
2.2. L.S.
2.3. S.N.
13.§ (126.)
Par naudas balvu piešķiršanu izglītojamiem
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā
Izglītības un kultūras komitejas atzinumu, Neretas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Par augstiem sasniegumiem mācībās un panākumiem valsts mēroga olimpiādēs un
zinātniski pētnieciskajos darbos pamatskolu un vidusskolu absolvējot piešķirt naudas balvu
1.1. 100 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā:
1.1.1. Mikum SALDOVERAM
1.1.2. Olafam OSĪTIM,
1.2. 50 EUR (pēc nodokļu nomaksas) apmērā:
1.2.1. Signei BUDREI
1.2.2. Baibai ZVILNAI
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14. § (127.)
Par grozījumiem Neretas novada domes 2017. gada 25. aprīļa sēdes lēmumā Nr.76
(Ziņo: Juris Zālītis)
Ņemot vērā, ka pabalsta saņēmēja Dzidrija Kazilaite pirms pabalsta saņemšanas mirusi
(19.05.2017. Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļas izdota miršanas apliecība), 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”
15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis
Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima
Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no 2017. gada 25. aprīļa Neretas novada domes sēdes lēmuma Nr.76 (protokols
Nr. 5, 8. §) 1.4.4. apakšpunktu.
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§ (128.)
Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2016./2017.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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt apkures faktiskās izmaksas dzīvojamai

mājai Nr.6 P.Lodziņa ielā,
Nereta, Neretas pagasts 2016./2017.g.apkures sezonā 1.3678 EUR/m2 (plus PVN
12% 0.1622 EUR), kopā 1.53 EUR/m2.
2. Pamatojoties uz 27.10.2016. (lēmums Nr.174) 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 0,06 EUR/m2 (pārtēriņš EUR 0,0087 mēn./m2).
3. Noteikt avansa maksājumu par apkuri iedzīvotājiem 2017.gada maijā, jūnijā, jūlijā,
augustā, septembrī – 0.40 EUR /m2 ( tai skaitā PVN 12%).
16.§ (129.)
Par Mazzalves pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2016./2017.g. apkures sezonā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt apkures faktiskās izmaksas Mazzalves pagastā:
2.1. dzīvojamās mājās “Madaras”, “Mārtiņi” Liepu ielā 6, “Avoti” Liepu ielā 4 – 1,15
EUR/m2 plus PVN 12% - 1,29 EUR/m2 ;
2.2. pamatskola Skolas ielā 1 1,15 EUR/m2 plus PVN21% - 1,39 EUR/m2;
2.3. Dienas centrs “Vālodzīte” Skolas ielā 2B, biroja ēka “Ainas” Liepu ielā 3 1,35
EUR/m2 plus PVN21% - 1,63 EUR/m2.
2. Pamatojoties uz 27.10.2016. (lēmums Nr.174) apstiprinātajiem plānotajiem apkures
tarifiem un faktiskajām aprēķinātajām izmaksām pārrēķinu neveikt.
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17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ziņo: Mirdza Brūniņa)
17.1.§ (130.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.D. 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, M.D. 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.
M.D. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 51.45 (piecdesmit viens euro 45
centi).
M.D. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2012.2016.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.D. 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 11 .maijam sastāda kopsummā EUR 16.22 (sešpadsmit euro 22 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.D., 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 11.maiju sastāda kopsummā EUR
51.45(piecdesmit viens euro 45 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 35.23 (trīsdesmit pieci
euro 23 centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 16.22 (sešpadsmit euro 22 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. LV64HABA0551025939090.
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).
17.2.§ (131.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no S.R. 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, S.R. 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. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājusi, kopsummā EUR 88.01(astoņdesmit astoņi euro 01
cents)
S.R. 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.R. 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 11. maiju sastāda kopsummā EUR 13.97 (trīspadsmit euro 97 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no S.R., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 11.maiju sastāda kopsummā
EUR88.01 (astoņdesmit astoņi euro 01 cents)
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1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 74.04 (septiņdesmit četri euro
04 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 13.97 ( trīspadsmit euro 97 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. LV64HABA0551025939090.
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).
17.3.§ (132.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no B.A. 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, B.A. 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.
B.A. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājusi, kopsummā EUR 64.37(sešdesmit četri euro 37 centi).
B.A. 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 B.A. 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 11. maiju sastāda kopsummā EUR 16.35(sešpadsmit EUR 35 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no B.A., 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 11.maiju sastāda kopsummā
EUR 64.37(sešdesmit četri euro 37 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 48.02 (četrdesmit astoņi EUR
04 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – 16.35 (sešpadsmit euro 35 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. LV64HABA05510259 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).
17.4.§ (133.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no SIA J. 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, SIA J. ir reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxx.
SIA J. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 206.47(divi simti seši euro 47 centi.)
SIA J. 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 SIA 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 11. maiju sastāda kopsummā EUR 29.07 (divdesmit deviņi euro 07 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
14

Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA J., juridiskā adrese (adrese), par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 11.maiju sastāda
kopsummā EUR 206.47(divi simti seši euro 47 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 177.40 (Viens simts
septiņdesmit septiņi euro 40 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 29.07(divdesmit deviņi euro 07 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. LV64HABA0551025939090.
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).
17.5.§ (134.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.K. 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, A.K. ir reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.3266 012 0032.
A.K. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 228.08 (divi simti divdesmit astoņi euro
08 centi.)
A.K. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 20152017.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.K. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2017.gada 11.maiju sastāda kopsummā EUR 29.98 (divdesmit deviņi euro 98 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.K., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 11.maiju sastāda kopsummā
EUR 228.08 (divi simti divdesmit astoņi euro 08 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 198.10 (viens simts
deviņdesmit astoņi euro 10 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR29.98 (divdesmit deviņi euro 98 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. LV64HABA0551025939090.
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).
17.6.§ (135.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.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, M.V. ir reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxx.
M.V. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 145.84 (viens simts četrdesmit pieci
euro 84 centi.)
M.V. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 20162017.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 M.V. 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 11.maiju sastāda kopsummā EUR 11.21 (vienpadsmit euro 21 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.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 11.maiju sastāda
kopsummā EUR 145.84 (viens simts četrdesmit pieci euro 84 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 134.63 (viens simts
trīsdesmit četri euro 63 centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 11.21 (vienpadsmit euro 21 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. LV64HABA0551025939090.
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).
17.7.§ (136.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.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, M.V. ir reģistrēts 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.
M.V. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 168.50 (viens simts sešdesmit astoņi
EUR 50 centi.)
M.V. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 20162017.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 M.V. 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 11.maiju sastāda kopsummā EUR 12.75 (divpadsmit 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.V., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxx:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 11.maijam sastāda
kopsummā EUR168.50 (viens simts sešdesmit astoņi euro 50 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 155.75 (viens simts
piecdesmit pieci euro 75 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 12.75 (divpadsmit euro 75centi).
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. LV64HABA0551025939090.
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).
17.8.§ (137.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no D.S. 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, D.S. ir reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxx.
D.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
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pašvaldības budžetā nav samaksājis, kopsummā EUR 255.46 (divi simti piecdesmit pieci
euro 46 centi)
D.S. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 20152017.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka D.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 11maijam sastāda kopsummā EUR 66.37 (sešdesmit 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no D.S., 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 11.maiju sastāda
kopsummā EUR 255.46 (divi simti piecdesmit pieci euro 46 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 189.09 (viens simts
astoņdesmit deviņi euro 09 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR66.37 (sešdesmit 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. LV64HABA0551025939090.
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).
17.9.§ (138.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no D.S. 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,
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2.daļu, D.S. 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.
D.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājusi, kopsummā EUR 210.80 (Divi simti desmit EUR 80
centi.)
D.S. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.2017.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 D.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 11.maijam sastāda kopsummā EUR 47.24 ( četrdesmit septiņi EUR 24 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no D.S., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxx,
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2017.gada 11.maiju sastāda
kopsummā EUR 210.80 (divi simti desmit euro 80 centi.):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 163.56 (viens simts
sešdesmit trīs euro 56 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 47.24 ( četrdesmit septiņi euro 24 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).
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17.10.§ (139.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no G.B. 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, G.B. ir reģistrēts 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.
G.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājis, kopsummā EUR 210.81 (divi simti desmit euro 81
cents).
G.B. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.2017.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.B. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 13.novembrim sastāda kopsummā EUR 14.62 (četrpadsmit EUR 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.B., 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 11.maiju sastāda kopsummā EUR
210.81 (divi simti desmit euro 81 cents):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 196.19 (viens simts
deviņdesmit seši euro 80 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 14.62 (četrpadsmit 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:
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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).
17.11.§ (140.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no S.H. 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, S.H. ir reģistrēts 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.H. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 34.57 (trīsdesmit četri euro 57 centi.)
S.H. 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 S.H. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no
laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz
2014.gada 13.novembrim sastāda kopsummā EUR 7.00 (septiņi EUR 00 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no S.H., 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 11.maiju sastāda
kopsummā EUR 34.57 (trīsdesmit četri euro 57 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 27.57 (divdesmit septiņi
euro 57 centi.)
1.1.2. nokavējuma nauda – kopsummā EUR 7.00 (septiņi euro 00 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).
17.12.§ (141.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no L.D. 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, L.D.
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.
L.D. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2017.gada 11.maijam
pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā EUR 101.06 (viens simts viens euro 06
centi)
L.D. 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 L.D. 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 11.maijam sastāda kopsummā EUR 18.05 (astoņpadsmit EUR 05 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 – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.D., 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 11.maiju sastāda
kopsummā EUR 101.06 (viens simts viens euro 06 centi.)
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1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 83.01 (astoņdesmit trīs
euro 01 cents)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 18.05 (astoņpadsmit euro 05 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).
18. § (142.)
Par Neretas novada domes 2014.gada 30. janvāra lēmuma (protokols Nr. 1, §11) „Par
nekustamā īpašuma – zemes gabala Raiņa iela 14, Neretas pagastā , Neretas novadā,
atsavināšanu” atcelšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot H.S. 2017.gada 28.aprīļa iesniegumu, Par nekustamā īpašuma – zemes gabala
Raiņa iela 14, Neretas pagastā, Neretas novada atsavināšanu”, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka,
Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Neretas novada domes 2014.gada 28. janvāra lēmumu (protokols Nr.1, §11) „Par
nekustamā īpašuma – zemes gabala Raiņa iela 14, Neretas pagastā , Neretas novadā,
atsavināšanu”.
2. Saglabāt ēku mantiniekam H.S. zemes nomas pirmtiesības un noslēgt zemes nomas
līgumu ēku uzturēšanai.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§ (143.)
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Cīrulīši”, Zalves pagastā,
Neretas novadā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatot A.V. iesniegumu, kurā A.V lūdz nekustamajam īpašumam „Cīrulīši” ar
kadastra numuru xxxx lauksaimniecībā neizmantojamā zemē 0,2696 ha platībā mainīt
lietošanas mērķi no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”(kods
0101) uz „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601).
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo
funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un
apbūves kārtību, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1,
17.4. un 18.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 8
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deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
3296xxxx (zemes vienības kadastra Nr. 3296xxxx) 0,2696 ha platībā no „Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101, uz „Individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601).
2. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
32960060278 (zemes vienības kadastra Nr. 3296xxxx) 0,2518 ha platībā no „Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101, uz „Individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.§ (144.)
Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot A.G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 27.aprīļa iesniegumu, kurā
lūdz piešķirt zemes vienībai nosaukumu, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, jo
minētais īpašums piešķirts ar Centrālās zemes komisijas 2014.gada 15.decembra lēmumu Nr.
xxxx, „Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi” un
tai nav piešķirts nosaukums,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka
tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un
2015.gada 8.decembra MK noteikumiem Nr. 698 „”Adresācijas noteikumi” 2.punktu, kas
nosaka, kas ir adresācijas objekti, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu „Mežāji” nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 3266xxxx, kas
atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā.
2. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
21.§ (145.)
Par kopīpašuma „Miezāni”, Neretas pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot R.V. un J.V., deklarētā adrese (adrese), 27.04.2017. iesniegumu (2.1-8/
17/263-S) ar lūgumu atļaut veikt kopīpašuma „Miezāni”, ar kopējo platību 30.6 ha sadalīšanu
reālās daļās jauna nekustamā īpašuma “Kvieši” izveidošanai un tam pievienotos dokumentus
konstatēts:
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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 jaunus nekustamā īpašuma objektus (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 jauni kadastra objekti.
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 saistošiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem ”, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt kopīpašumam „Miezāni”, Neretas novada Neretas pagastā, ar platību 30.6 ha
divās atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalāmajai īpašuma daļai piešķirt kadastra apzīmējumu jauna nekustamā īpašuma ar
nosaukumu “Kvieši” izveidošanai ar aptuveno platību 15.6 ha (vairāk vai mazāk cik
izrādīsies dabā pēc kadastrālās uzmērīšanas0.
3. Abiem zemes īpašumiem saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
4. Paliekošajam īpašumam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
1. Sevitūta ceļš 0,4 km
2. Naftas vads – Ventspils- Polocka - 0.6 km
(zemes vienības apgrūtinājumi var tikt precizēti)
5. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Miezāni” sadalīšanai.
6. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistam izstādāt un izsniegt R. un J. V.
nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
22.§ (146.)
Par nekustamā īpašuma „Irbītes” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumu „Par lauku apvidus zemes
piekritību Neretas novada pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas
pabeigšanai” (prot. Nr.9 1p.), zemes vienība „Irbītes” (kadastra apzīmējums 3266 010 0317),
adrese: Skolas iela 2, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov.,
atzīta par pašvaldībai
piederošu.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktu līdz zemes pirmreizējai
ierakstīšanai zemesgrāmatā, lēmumu par zemes privatizācijai un zemes reformas kārtībā
veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem
vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos
par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. Lēmumam pievieno
grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu
pārkārtošanas risinājums.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
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Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone,
Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai piederošo zemes vienību „Irbītes” (kadastra apzīmējums 3266 010
0317), adrese: Skolas iela 2, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., divās daļās saskaņā
ar zemes gabala sadales shēmu (sk. pielikumā).
2. Atdalāmo zemes gabalu izveidot kā jaunu īpašumu ar vienu zemes vienību un apstiprināt
tam nosaukumu „Putni”.
3. Zemes vienībām „Irbītes” un „Putni” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( NĪLM kods 0101).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
23.§ (147.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”,
kad.apz. 3270 009 0042, Neretas pagastā, Neretas novadā
(Ziņo Juris Zālītis)
Neretas novada dome ir iepazinusies un izvērtējusi zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Bērzkalni” Neretas novada Neretas pagastā, izveidojot divas zemes
vienības.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanai iesniedzis sertificēts zemes ierīkotājs A.B.
Izvērtējot Neretas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts:
Izskatot A.B. 2017.gada 13.maija iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. 2.1-9/17/280-S,
kurā izteikts lūgums apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bērzkalni”,
Neretas pagastā, Neretas novadā, tika konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz zemnieku saimniecības
„Uņenāni” īpašuma „Bērzkalni” īpašnieces A.K.R., iesniegumu un Neretas novada
domes 2017. gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 102 (protokols Nr. 5,13.p.). Īpašuma
sadales mērķis- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3270 xxxxx sadalīšanu
divās atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve”- (kods 0601).
3. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis IK "Sertificēts mērnieks A. Bērziņš”,
2010.gada 22. decembra sertifikāts Nr.xxxx.
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, Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes nolikumi” 9.8, 30., 31.2. punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumi Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašuma „Bērzkalni”, Neretas
novada Neretas pagastā.
2. Piekrist īpašuma „Bērzkalni”, Neretas novads, Neretas pagasts, sadalīšanai saskaņā ar
izstrādāto zemes ierīcības projektu.
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3. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni” atdalīt zemes vienību ar platību 0.2 ha jauna
nekustamā īpašuma ar nosaukumu un adresi „Bērzkalnu māja”, Neretas pagasts,
Neretas novads, LV-5118 izveidošanai ar kadastra Nr. 3270xxxxun noteikt lietošanas
mērķi- „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”- kods 0601.
4. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 6.6 ha un kadastra apzīmējumu 3270xxxx ar
nosaukumu „Bērzkalni” saglabāt esošo lietošanas mērķi - „Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- kods 0101.
5. Paliekošajai zemes vienībai nodibināt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumus:
1 – 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī
uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
2 – 7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu
līniju un kabeļu kanalizāciju;
3 – 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciematiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;
4 - 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.
6. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību un servitūtu platības var tikt precizētas.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
24.§ (148.)
Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot R.K. deklarētā dzīvesvieta (adrese), 11.05.2017. iesniegumu (2.1.9/17/273-S) 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” III panta 11. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga
Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistra ceļa ar Nr. D21
“Ilgas- Brangaļi”, kā B grupas ceļu , kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk
kā trīs viensētām posmu no piketa 4/30 līdz 11/30, 700 tekošie metri, kas iet pa nekustamā
īpašuma “Brakšāni” zemi, jo piekļuves iespējas “Brakšānu” un “Brangaļu” viensētām tiek
nodrošinātas pa citu servitūta ceļu, minētais ceļa posms netiek izmantots.
2. Paliekošajam D21 posmam no piketa 0/00 līdz 4/30 piešķirt jaunu nosaukumu “Ilgas –
Virsaiši”
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.
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25.§
Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
(Ziņo: Dzintra Noreika)
25.1.§ (149.)
Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
“Atpūtas”, Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
25.2.§ (150.)
Par nekustamā īpašuma “Līgas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu “Līgas”,
Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
25.3.§ (151.)
Par nekustamā īpašuma “Birzes” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
“Birzes”, Zalves pagasts, Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
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3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
25.4.§ (152.)
Par nekustamā īpašuma “Liepkalni” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
“Liepkalni”, Zalves pagasts, Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
25.5.§ (153.)
Par nekustamā īpašuma “Pēteri” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
“Pēteri”, Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.

25.6.§ (154.)
Par nekustamā īpašuma “Susējas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
“Susējas”, Zalves pagasts, Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
25.7.§ (155.)
Par nekustamā īpašuma “Zalves pamatskola” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
“Zalves pamatskola”, Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
25.8.§ (156.)
Par nekustamā īpašuma “Bešas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
“Bešas”, Zalves pagasts, Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
25.9.§ (157.)
Par nekustamā īpašuma “Ziediņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa,
Olga Jalovčuka, Sandra Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
“Ziediņi”, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
26.§ (158.)
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatījusi Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes vadītājas Dzintras Noreikas
iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) 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”;
2) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
3) V.H. deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo, viņas faktiskā dzīvesvietas adrese
Neretas novada pašvaldībai nav zināma.
4) 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 V.H. līdz 2017.gada maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav
veikusi.
5) “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 – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra
Andersone, Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē „Vitrupi”-4, Zalves pagastā, Neretas novadā V.H.
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.
27.§ (159.)
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Par sadarbību ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Laimonis Klimovičs Viktorija Trukša, Aija Lapiņa, Olga Jalovčuka, Sandra Andersone,
Laima Grebska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Nr.8.3.4.0/16/I/001
2. Projekta mērķis - Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus
un intervences pasākumus.
3. Projekta īstenošanas laiks – 16.03.2017. – 31.12.2022.
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.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēdi slēdz plkst.16.15
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 29.05.2017.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 29.05.2017.
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