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.8
Neretas novada Neretas pagastā

2015. gada 18. jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības telpās.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – Vispārējās nodaļas vadītāja Sandra Rusiņa
Piedalās –
Deputāti: Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa –
Grencione, Laima Grebska, Arvīds Kviesis (7)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Valentīna Dubina – pašvaldības juriskonsults,
Solvita Bukša – Projektu vadības un plānošanas attīstības speciālists,
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Žanna Miezīte – izglītības darba speciālists.
Nepiedalās –
Deputāti – Sandra Andersone (slimības dēļ), Olga Jalovčuka (pamatdarbs)
Domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 16.
jautājumu par kustāmā īpašuma – traktora MTZ920.3 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:
16.Par kustāmā īpašuma – traktora MTZ920.3 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis ierosina apstiprināt domes sēdes darba kārtību kopumā ar
16.jautājumiem.

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību kopumā ar 16.jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
2. Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Neretas novada pašvaldībā
3. Par pabalstu piešķiršanu
4. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam
5. Par atļauju pašvaldības izpilddirektoram piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā
6. Par parādu norakstīšanu
7. Par parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
8.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
SIA O. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
8.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
SIA O. par nekustamo īpašumu NĪ, Neretas pagasts, Neretas novads.
9. Par lēmumu atcelšanu:
9.1. Par 2015. gada 23. aprīļa lēmuma atcelšanu
9.2. Par 2014. gada 26. jūnija lēmuma atcelšanu
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Akordi” Neretas pagastā
11. Par nekustamā īpašuma „Aizupieši” sadalīšanu
12. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Fazāni” Mazzalves
pagastā
14. Par nekustamā īpašuma „Lauri” lietošanas mērķa maiņu
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā:
15.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.J.;
15.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V.K..
16. Par kustamā īpašuma- traktora MTZ920.3 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. § (111.)
Par pašvaldības 2014.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, Neretas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2014.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.
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4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Neretas novada pašvaldības projektu vadības un
plānošanas attīstības speciālists Solvita Bukša.
2.§ (112.)
Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Neretas novada pašvaldībā
(Ziņo: Sandra Rusiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, 2015.gada
26.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.260 “Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir
valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei
reģionu un novadu nozīmes attīstības centros” 3.1., 3.2., 3.4. punktiem, Neretas novada dome,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot Valsts un pašvaldības vienotu klientu apkalpošanas centru (turpmāk VPVKAC)
Neretas novada pašvaldībā.
2. Sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu
valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015. gadā VPVKAC izveidei un uzturēšanai
Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas pagastā.
3. Nodrošināt līdzfinansējumu VPVKAC izveides un uzturēšanas izmaksām no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Vispārējās nodaļas vadītāja Sandra Rusiņa.

3.§ (113.)
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 – 7 deputāti (Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna GrenciņaGrencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. I.S.
1.1.2. Dz.T.
1.2.
85 gadu dzīves jubilejā 25.00 EUR apmērā:
1.2.1. M.K.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1.
G.Ķ.
2.2.
E.R.
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4.§ (114.)
Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Neretas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015. gadam (apstiprināts
ar 2014. gada 22. decembra domes sēdes lēmumu Nr.6 (protokols Nr.14), nosakot
Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas amatu sarakstā amatam „Veļas mazgātājs”
amata vienību skaitu – 1.
2. Grozījumus veikt ar 2015. gada 1. jūliju.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības sekretāre Edīte Dābola.
5. § (115.)
Par atļauju pašvaldības izpilddirektoram piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Neretas novada domē saņemta 2015.gada 03.marta Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru
asociācijas vēstule „Par LPIA delegācijas vizīti uz Slovākiju, Ungāriju, Horvātiju un Austriju
10.-19.10.2015. ”
Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija organizē pašvaldību izpilddirektoru
pieredzes apmaiņas braucienu uz Slovākiju, Ungāriju, Horvātiju un Austriju no 2015. gada 10.
līdz 19. oktobrim.
Brauciena mērķis ir iepazīties ar citu valstu pašvaldību sistēmām un pieredzi, apzināt
izpilddirektora lomu pašvaldību darbā, ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas projektu
izpēte, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tūrisms un NVO loma tajā, un citi jautājumi.
Finanšu un attīstības komiteja iesniegusi izskatīšanai domes sēdē sekojošu lēmuma projektu:
1. Nosūtīt Neretas novada pašvaldības izpilddirektoru Rolandu Klibiķi Latvijas
Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz
Slovākiju, Ungāriju, Horvātiju un Austriju no 2015.gada 10. līdz 19.oktobrim.
2. Segt pieredzes apmaiņas brauciena izdevumus 50% apmērā (t.i. EUR 313.50 (trīs
simti trīspadsmit euro 50 centi)) no Neretas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
(SIA Digitours 05.03.2015. rēķins Nr. V15/629).
L.Grebska nepiekrīt lēmuma projektam un ierosina segt pieredzes apmaiņas brauciena
izdevumus 30% apmērā.
A.Kviesis aicina deputātus balsot par deputātes Laimas Grebskas priekšlikumu – izpilddirektora
pieredzes apmaiņas brauciena izdevumus segt 30% apmērā.
Notiek atklāta balsošana.
Balsojums: PAR – 3 deputāti (Laima Grebska, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs), PRET –
4 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis),
ATTURAS – nav,
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Arvīds Kviesis aicina deputātus balsot par Finanšu un attīstības komitejas iesniegto lēmuma
projektu.
Notiek atklāta balsošana.
Pamatojoties uz Darba likuma 76.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2015.gada 11.jūnija atzinumu (sēdes protokols Nr.6 p.3), Neretas novada
dome, atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Anna GrenciņaGrencione, Arvīds Kviesis), PRET – 3 deputāti (Laima Grebska, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs), ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Nosūtīt Neretas novada pašvaldības izpilddirektoru Rolandu Klibiķi Latvijas
Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz
Slovākiju, Ungāriju, Horvātiju un Austriju no 2015.gada 10. līdz 19.oktobrim.
2. Segt pieredzes apmaiņas brauciena izdevumus 50% apmērā (t.i. EUR 313.50 (trīs
simti trīspadsmit euro 50 centi)) no Neretas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
(SIA Digitours 05.03.2015. rēķins Nr. V15/629).
6.§ (116.)
Par parādu norakstīšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājas Ainas Vadzītes sniegto informāciju, ka
J.L.C., (miris xxxxxxxx, Neretas novada dzimtsarakstu nodaļas
miršanas apliecība
Nr.xxxxxxxx) no 1997. līdz 2005. gadam par nekustamo īpašumu “NĪ” ir izveidojies dzīvojamo
telpu īres un komunālo maksājumu parāds, pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu, kurš nosaka, ka parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai
miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances,
norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos
izdevumos, ja uzkrājuma summa nav pietiekama vai šie uzkrājumi nav izveidoti, Neretas novada
dome, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites dzīvojamo telpu īres un
komunālo maksājumu parādu J.L.C. EUR 344.24 (trīs simti četrdesmit četri eiro 24
centi).
7.§ (117.)
Par parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
(Ziņo: Valentīna Dubina)
Izskatot Zalves pagasta pārvaldes vadītājas Dzintras Noreikas ziņojumu, ņemot vērā, ka
parādi izveidojušies Zalves ūdens saimniecības apsaimniekošanas uzņēmuma darbības laikā un
dokumenti par šo parādu veidošanos nav saglabājušies, pamatojoties uz Civillikuma 1865.pantu,
kas nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru
izlietošanai nav noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu
laikā, 15.12.2009. MK noteikumu Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100. punktu, kurā noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš izslēdz no uzskaites, Neretas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars
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Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna GrenciņaGrencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites parādus par dzīvojamo
telpu īri un/vai komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu Nr.1 par kopējo
summu 8454,47 EUR.
2. Finanšu un attīstības nodaļai veikt izmaiņas grāmatvedības uzskaitē.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ziņo: Solvita Bukša)
8.1.§ (118.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no SIA O.
par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Pilskalnes pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu,
SIA O., reģ. Nr. XXXX ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxxxxx.
SIA O. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxx, līdz 2015.gada 5. jūnijam
pašvaldības budžetā nav samaksājis, kopsummā EUR 6.57 (seši euro 10 centi)
SIA O. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.2015.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir
atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka 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 2015.gada 5. jūniju sastāda
kopsummā EUR 0.66 (nulle euro 66 centi)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu,
3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, Neretas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA O. , reģistrācijas nr. xxxxxx, juridiskā adrese: (adrese), par
nekustamo īpašumu „NĪ’, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxxxxx
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1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 5.jūniju sastāda kopsummā
EUR 6.57 (seši euro 57 centi)
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 5.91 (Pieci euro 91 cents)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 0.66 (nulle euro 66 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma
izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu izpildītājam L.Gulbei ar
ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.
8.2.§ (119.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no SIA O.
par nekustamo īpašumu NĪ, Neretas pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu, 2.daļu,
SIA O., reģ. Nr. xxxxxxxx ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxxxx
SIA O. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxxxxx līdz 2015.gada 5. jūnijam
pašvaldības budžetā nav samaksājis, kopsummā EUR 5.56 (pieci euro 56 centi)
SIA O. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.2015.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir
atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka 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 2015.gada 5. jūniju sastāda
kopsummā EUR 0.58 (nulle euro 58 centi)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu,
3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, Neretas novada dome, atklāti balsojot:
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PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA O. , reģistrācijas nr. xxxxxx, juridiskā adrese: (adrese), par
nekustamo īpašumu „NĪ”, kadastra Nr.xxxxxxx
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2015.gada 5.jūniju sastāda kopsummā
EUR 5.56 (pieci euro 56 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 4.98 (četri euro 98 cents)
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 0.58 (nulle euro 58 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
pamatsummas par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma
izpildei (līdz dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu izpildītājam L.Gulbei ar
ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.
9.§
Par lēmumu atcelšanu
9.1.§ (120.)
Par 2015. gada 23. aprīļa lēmuma atcelšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Izskatījusi Valsts zemes dienesta 03.06.2015. vēstuli Nr. 2-04.1-Z/210 par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas atcelšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna GrenciņaGrencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Neretas novada pašvaldības domes 2015.gada 23. aprīļa lēmuma Nr.93 (protokols
Nr.6, 24.p.) “Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai” 1.4.
punktu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.2.§ (121.)
Par 2014. gada 26. jūnija lēmuma atcelšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatījusi Valsts zemes dienesta 10.06.2015. vēstuli Nr. 2-04.1-Z/230 par lēmuma
atcelšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Neretas
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novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Neretas novada pašvaldības domes 2014.gada 26. jūnija lēmuma Nr.20 (protokols
Nr.6) “Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai” 1.2. punkta 29.
ierakstu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. §(122.)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Akordi” Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot E.S., deklarētā adrese (adrese), 02.06.2015. iesniegumu (2.1-8/381) ar lūgumu
atdalīt no īpašuma „Akordi” ar kadastra Nr. xxxxxxx un kopējo platību 14.6 ha, kas sastāv no 3
zemes gabaliem: 1.zemes gabala ar kadastra Nr.xxxxxxxxx un platību 0.7 ha, 2. zemes gabala ar
kadastra Nr. xxxxxxxxxx un platību 12.5 ha un 3. zemes gabala ar kadastra Nr.xxxxxxxx un
platību 1.4 ha, zemes vienību, jauna nekustamā īpašuma „Kalna Akordi” izveidošanai , kā arī
tam pievienotos dokumentus, novada dome konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunkts paredz pie zemes vienību robežu
pārkārtošanas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā no reģistrēta nekustamā īpašuma objekta
atdala jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus mainot sadalāmā reģistrētā objekta ārējo
kontūru un apjomu) zemes ierīcības projekts ir jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu veidojas jauns kadastra objekts. Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās
daļas 1) apakšpunktu, MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, Neretas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Akordi”, kadastra
apzīmējums xxxxxxxxxxxx Neretas novada, Neretas pagastā, 2. zemes vienības, kadastra
apzīmējums xxxxxxxxxx ar platību 12.5 ha sadalīšanai atbilstoši pievienotajai skicei..
2. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai piešķirt kadastra apzīmējumu jauna nekustamā
īpašumam ar nosaukumu „Kalna Akordi” izveidošanai ar platību 2.60 ha (vairāk vai mazāk
cik izrādīsies dabā pēc kadastrālās uzmērīšanas).
3. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
4. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai noteikti sekojoši nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumi:
1.- Servitūta ceļš par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.32700030046 - 0.2km,
2. – VI kat. autoceļa aizsargjosla – (30 m no ass līnijas) – 0.07 km/ 19 m – 0.1 ha,
5. Paliekošajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma tiesību apgrūtinājumu:
3. – Dienvidsusejas upes ūdens aizsardzības piekrastes josla – 0.3 km un atstāt iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ar kodu – 0101.
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6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

11.§(123.)
Par nekustamā īpašuma „Aizupieši” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatījusi Dz.N. deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2015.gada 15.jūnija iesniegumu
(2.1-9/413) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Aizupieši”, Mazzalves pagasts,
Neretas novads, kadastra Nr. xxxxxxxx un kopējo platību 24.0 ha, trešo zemes vienību ar
kadastra nr. xxxxxxxxx, platība 7.1 ha, un piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
nosaukumu „Sudrabi”, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas
sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma
objektos, 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības
lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada
20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, Neretas
novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Aizupieši”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, ar
kadastra Nr. xxxxxxxx, ar kopējo paltību 24,0 ha, vienu zemes vienību - 3.zemes gabalu
7.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx.
2. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Sudrabi”.
3. Jaunizveidotajam zemes īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Aizupieši” zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Vispārējai nodaļai lēmumu par īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu piecu
darbdienu laikā pēc parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.

12.§(124.)
Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Ņemot vērā L.P. pilnvarotās personas V. B., adrese: (adrese), 2015.gada 10.jūnija
iesniegumā izteikto lūgumu piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3266
008 0083, kas atrodas Mazzalves pagasta Neretas novadā, jo minētais īpašums piešķirts īpašumā
ar Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr. 9937 „”Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes
reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, īpašumtiesības atzītas ar Centrālās zemes komisijas
2013.gada 30.septembra atzinumu Nr.9327, un tam nav nosaukuma, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Neretas novada dome, atklāti balsojot:
PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima
Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
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NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 3266 008 0083 piešķirt nosaukumu „Zalves”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads, LV-5133, ar kopējo platību 2,51 ha.
2. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.§
(125.)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Fazāni”
Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot G.V. deklarētā adrese (adrese) 2015.gada 11.jūnija iesniegumu ar lūgumu atdalīt no
īpašuma „Fazāni” ar kadastra Nr. xxxxxxxxx un kopējo platību 4,0 ha zemes vienību, jauna
nekustamā īpašuma „Jaunfazāni” izveidošanai, kā arī tam pievienotos dokumentus, novada dome
konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1) apakšpunkts paredz pie zemes vienību robežu
pārkārtošanas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā no reģistrēta nekustamā īpašuma objekta
atdala jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus mainot sadalāmā reģistrētā objekta ārējo
kontūru un apjomu) zemes ierīcības projekts ir jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu veidojas jauns kadastra objekts. Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās
daļas 1) apakšpunktu, MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, Neretas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Fazāni”,
kadastra
apzīmējums xxxxxxxxxxx, Neretas novada Mazzalves pagastā, 1. zemes vienības, kadastra
apzīmējums xxxxxxxxx ar platību 2,5 ha sadalīšanai atbilstoši pievienotajai skicei.
2. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai piešķirt kadastra apzīmējumu jauna nekustamā īpašuma
ar nosaukumu „Jaunfazāni” izveidošanai ar platību 0,43 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
dabā pēc kadastrālās uzmērīšanas).
3. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
4. Paliekošajai zemes vienībai atstāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.§(126.)
Par nekustamā īpašuma „Lauri” lietošanas mērķa maiņu
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(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot SIA „Latvijas Mežs”, reģ.nr. 44103058635, 2015.gada 10.jūnija iesniegumu par
zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Lauri”, kadastra nr. xxxxx, kas atrodas
Neretas novada Mazzalves pagastā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, saskaņā ar
Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Neretas
novada teritorijas plānojumiem”, Neretas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna
Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt SIA „Latvijas Mežs” piederošā nekustamā īpašuma „Lauri”, kas atrodas
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr. xxxxxxxxxxx ar kopējo platību 5.6 ha,
lietošanas mērķi no „Zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(kods 0101) uz „Zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods
0201).
2. Atzīt, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Neretas novada
teritorijas plānojumu.
3. Vispārējai nodaļai lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu piecu
darbdienu laikā pēc parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
15.1.§(127.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.J.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, izskatot privātpersonu A.K. 05.06.2015. un I.J. 25.05.2015.
iesniegumus, Neretas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione,
Arvīds Kviesis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Neretas novada pašvaldības domes 2015.gada 28. maija lēmumu Nr.104 (protokols
Nr.7, 8.1.p.) “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.K.”
2. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I. J. un viņas
ģimenes locekļiem J.J., J.J. dzīvojamā mājā J.Jaunsudrabiņa ielā 3, dzīvokli Nr.35 ar
kopējo dzīvojamo platību 62,67 m2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav
privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
3. Uzdot I.J. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
4. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
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5. Pēc īres līguma noslēgšanas I.J. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā adresē,
iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.
6. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.2.§(128.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V.K.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20.
pantiem, APL 76. pantu, izskatot privātpersonas V.K. 07.08.2014. iesniegumu, Neretas novada
dome, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu V.K. dzīvojamā
mājā P.Lodziņa ielā 18, dzīvokli Nr.4 ar kopējo dzīvojamo platību 42,6 m2, Neretā,
Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot V.K. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas V.K. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§(129.)
Par kustamā īpašuma- traktora MTZ920.3 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo J.Zālītis)
2015.gada 17.jūnijā notika kustāmā īpašuma traktora MTZ 920.3 atkārtotā izsole. Izsolē
piedalījās viens pretendents SIA „xxxxxx” reģ. Nr. xxxxxxxxx. Nosolītā cena EUR 8240 (astoņi
tūkstoši divi simti četrdesmit euro, 00 euro centi).
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
II nodaļu, ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldībai savu autonomo funkciju pildīšanai nav
lietderīgi paturēt īpašumā kustāmo īpašumu- traktoru MTZ920.3, Neretas novada dome, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Laimonis
Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa-Grencione, Arvīds Kviesis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015. gada 17. jūnija kustāmā īpašuma- traktora MTZ 920.3 izsoles rezultātus un
nosolīto cenu EUR 8240 (astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro, 00 euro centi).
2. Neretas novada pašvaldības izpilddirektoram 7( septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu
apstiprināšanas noslēgt pārdošanas līgumu ar SIA „ xxxxxxxx”, reģ. Nr. xxxxxxxxx.
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3. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdi slēdz plkst.17.00
Nākošā domes sēde 2015.gada 23. jūlijā Neretā, Neretas novada Neretas pagastā, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2015. gada 9. jūlijā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2015. gada 9. jūlijā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2015. gada 9. jūlijā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts)

Arvīds Kviesis

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts)

Sandra Rusiņa
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