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NERETAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.8
Neretas novada Neretas pagastā

2016. gada 28. jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Par Neretas novada pašvaldības 2016.gada 1.pusgada budžeta izpildi.
Par Sproģu pamatskolas direktoru
Par piedalīšanos CFLA izsludinātajā projektu konkursā.
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam
Par pabalstu piešķiršanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā:
6.1.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no D.B. par nekustamo īpašumu NĪ, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
6.2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no S.R. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
6.3.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no I.K. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
6.4.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no L.T. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
6.5.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no H.D. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
6.6.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no SIA T par nekustamo īpašumu „NĪ” Neretas pagasts, Neretas novads
6.7.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu no J.A.Ķ. par
nekustamo īpašumu „NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads.
6.8.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no M.C. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves pagasts, Neretas novads.
6.9.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no SIA “E” par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves pagasts, Neretas novads.
6.10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no I.S. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves pagasts, Neretas novads.
6.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no L.S. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves pagasts, Neretas novads.
6.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no J.U. par nekustamo īpašumu „NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads.

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunaudzes”, Neretas
pagastā, Neretas novadā.
8. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Puļķenieki”, Zalves
pagastā, Neretas novadā.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Liniņi”,
Zalves pagastā, Neretas novadā.
11. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
11.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā A.J.;
11.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā D.P.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Aija Lapiņa,
Sandra Andersone, Anna Grenciņa – Grencione, Viktorija Trukša (8)
Pašvaldības darbinieki:
Valentīna Dubina – pašvaldības juriskonsults, izpilddirektora p.i.,
Anita Vectirāne – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājas p.i.,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja, Zalves pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
Rihards Trukša – Neretas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste,
Solvita Bukša – projektu vadības un attīstības plānošanas speciāliste.
Nepiedalās –
Deputāti: Olga Jalovčuka (pamatdarba dēļ)
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumus par nekustamo īpašumu
“Dainas” Pilskalnes pagastā un “Galāres” Zalves pagastā sadalīšanu, un par grozījumiem
2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.86, un ierosina balsot par sēdes darba kārtības papildināšanu
ar šiem jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija
Trukša, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Sandra
Andersone,), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:
12. Par nekustamā īpašuma „Dainas” sadalīšanu
13. Par grozījumiem Neretas novada domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumā Nr.86 “Par
nekustamā īpašuma „Dobelnieki” sadalīšanu”
14. Par nekustamā īpašuma „Galāres” sadalīšanu
1. § (126.)
Par Neretas novada pašvaldības2016.gada 1.pusgada budžeta izpildi
(Ziņo: Ilona Strade)
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, iepazīstoties
ar Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas iesniegtajiem pārskatiem, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis
Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pārskatu par 2016.gada pirmā pusgada pamatbudžeta izpildi
2. Apstiprināt pārskatu par 2016.gada pirmā pusgada speciālā budžeta izpildi.
3. Apstiprināt 2016.gada pirmā pusgada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi.
Pielikumā:
1) Pārskats par pamatbudžeta izpildi – 9 lpp.
2) Pārskats par speciālā budžeta izpildi – 3 lpp.
3) Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi – 2 lpp.
2. § (127.)
Par Sproģu pamatskolas direktoru
(Ziņo: Valentīna Dubina)
Izskatot Sproģu pamatskolas direktores Santas Glazīrinas, personas kods 060671-12005,
uzteikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
69.panta 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 11.panta 3.daļu, Izglītības likuma 17.panta
3.daļas 2.punktu, Izglītības likuma 30.panta 4.daļu , atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima
Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 31.augustu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Sproģu pamatskolas
direktori Santu Glazīrinu.
2. Ar 2016.gada 1.septembri par Sproģu pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju
iecelt Ludmilu ROZI.
3. Vispārējai nodaļai lēmumu nosūtīt saskaņošanai LR Izglītības un zinātnes ministrijai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā (Jelgavas tiesu nams, Atmodas
ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.§ (128.)
Par piedalīšanos CFLA izsludinātajā projektu konkursā
(Ziņo: Solvita Bukša)
Pamatojoties uz CFLA 12.07.2016. uzaicinājumu iesniegt 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta
iesniegumu pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas 23. punktu un Ministru kabineta
2016.gada 17.maija noteikumu Nr.310 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
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9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija
Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” projekta iesniegumu pirmajā projektu iesniegumu atlases
kārtā, un iesniegt projektu.
2. Projekta mērķis - pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai.
3. Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 48 582,00 euro, tai skaitā
ESF finansējums – 41 294,70 euro un valsts budžeta finansējums – 7 287,30 euro.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Neretas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
Iveta Arāja.
4. § (129.)
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam
(Ziņo: Valentīna Dubina)
Izskatot Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša 2016.gada 25.
jūlija iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, 42.panta 9.daļu, Neretas novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 6.2., 7.1. punktu, Neretas novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums” 15.
punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis balsojumā nepiedalās, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KVIESIM
papildatvaļinājumu piecas darba dienas par 2015.gadu, no 2016.gada 10. augusta līdz
2016. gada 16. augustam (ieskaitot).
2. Piešķirt Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Arvīdam KVIESIM
ikgadējo atvaļinājumu trīs kalendārās nedēļas par 2016. gadu, no 2016.gada 17.
augusta līdz 2016. gada 6.septembrim.
3. Finanšu un attīstības nodaļai izmaksāt vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas
ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā un papildatvaļinājumā, un atvaļinājuma pabalstu
20% apmērā no mēnešalgas.
4. Domes priekšsēdētāja papildatvaļinājuma un ikgadējā atvaļinājuma laikā no
2016.gada 10. augusta līdz 2016.gada 6. septembrim (ieskaitot) domes priekšsēdētāja
pienākumus veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram MIEZĪTIM. Samaksu
par priekšsēdētāja aizvietošanu noteikt saskaņā ar Neretas novada pašvaldības
28.11.2013. nolikuma „Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikums” 3.3. punktu.
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5. § (130.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Valentīna Dubina)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Neretas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Par pašvaldības pabalstiem Neretas
novadā” trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra
Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 20.00 EUR apmērā:
1.1.1. Z.J.;
1.1.2. A.P.
2. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 145.00 EUR apmērā:
2.1.
I.K.
2.2.
J.A.
6. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā
(Ziņo Ilona Strade)
6.1 § (131.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no D.B. 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, D.B. ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
D.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 22.79 (divdesmit divi euro 79 centi).
D.B. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.2013.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka 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
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nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 8.31 (astoņi euro 31 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, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no D.B. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
22.79 (divdesmit divi euro 79 centi.):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 14.48 (četrpadsmit eiro 48 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 8.31 (astoņi euro 31 cents);
1.2.nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
6.2. § (132.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no S.R. 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, S.R. ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
S.R. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 82.72 (astoņdesmit divi euro 72 centi)
S.R. 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
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pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 12.28 (divpadsmit euro 28 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, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no S.R., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
82.72 (astoņdesmit divi euro 72 centi);
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 70.44 (septiņdesmit eiro 44 centi);
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 12.28 (divpadsmit euro 28 centi).
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
6.3 § (133.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.K. par nekustamo īpašumu „NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par
nekustamā īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta
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1.daļu, 2.daļu, I.K. ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
I.K. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 305.21 (trīs simti pieci euro 21cents)
I.K. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-2016.gadam,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli pilnā
apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 53.65 (piecdesmit trīs euro 65 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, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.K., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
305.21(trīs simti pieci euro 21cents):
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 251.56 (divi simti piecdesmit
viens eiro 56 centi)
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 53.65 (piecdesmit trīs euro 65 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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Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
6.4 § (134.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no L.T. par nekustamo īpašumu „NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas
novada pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par
nekustamā īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta
1.daļu, 2.daļu, L.T. ir reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
L.T. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14. jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 90.22 (deviņdesmit euro 22 centi)
L.T. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.-2016.gadam,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli pilnā
apmērā likumā noteiktajos termiņos nav 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 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 33.90 (trīsdesmit trīs euro 90 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, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.T., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
90.22 (deviņdesmit euro 22centi);
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds EUR 56.32 (piecdesmit seši euro 32
centi);
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 33.90 (trīsdesmit trīs euro 90 centi);
1.2.nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
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1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
6.5 § (135)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no H.D. par nekustamo īpašumu „NĪ’ Zalves pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas novada
pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu,
2.daļu, H.D. ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
H.D. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 211.14 (divi simti vienpadsmit euro 14 centi).
H.D. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.-2016.gadam,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli pilnā
apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 101.50 (viens simts viens euro 50 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, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no H.D., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ’’, Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
211.14 (divi simti vienpadsmit euro 14centi):
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds EUR 109.64 (viens simts deviņi euro 64
centi)
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 101.50 (viens simts viens euro 50 centi);
1.2.nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
6.6 § (136.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no SIA T. 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 T. ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads.
SIA T. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 399.99 (trīs simti deviņdesmit deviņi euro 99centi).
SIA T. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.-2016.gadam,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka 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
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nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 24.40 (divdesmit četri EUR 40 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, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA T. reģistrācijas adrese (adrese), Rīga. LV-1010, par
nekustamo īpašumu „NĪ’’, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
399.99 (trīs simti deviņdesmit deviņi euro 99centi);
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds EUR 375.59 (trīs simti septiņdesmit pieci
euro 59 centi);
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 24.40 (divdesmit četri euro 40centi);
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.63 zvērinātam tiesu
izpildītājam J.Šubrovskai ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Miera iela 36, Rīga, LV-1001.
6.7. § (137.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no J.A.Ķ. par nekustamo īpašumu „NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas novada
pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu,
2.daļu, A.J.Ķ. ir reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
J.A.Ķ. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 175.03 (viens simts septiņdesmit pieci euro 03 centi)
J.A.Ķ. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2002.-2011.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
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pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli pilnā
apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 91.92 (deviņdesmit viens euro 92 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, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.A.Ķ., deklarētā dzīves vieta (adtrse), par nekustamo īpašumu
„NĪ’’, Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
175.03 (viens simts septiņdesmit pieci euro 03centi):
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds EUR 83.11(astoņdesmit trīs euro 11
centi);
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 91.92 ( deviņdesmit viens euro 92 centi);
1.2.nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērinātam tiesu
izpildītājam I.Kiršteinei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Gobu iela 2, Baloži, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV-2128.
6.8 § (138.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no M.C. par nekustamo īpašumu „NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas novada
pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
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īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu,
2.daļu, M.C. ir reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
M.C. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis, kopsummā EUR 410.51 (četri simti desmit euro 51 cents)
M.C. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.-2016.gadam,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka 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 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 50.76 (piecdesmit euro 76 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.C., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ’’, Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
410.51(četri simti desmit euro 51 cents)
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds EUR 359.75(trīs simti piecdesmit deviņi
euro 75 centi);
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 50.76 (piecdesmit euro 76 centi);
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
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Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
6.9. § (139.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no SIA ‘’E” par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Zalves pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas novada
pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu,
2.daļu, SIA “E” ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
‘’NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.3296 005 0038.
SIA ‘’E” aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi, kopsummā EUR 86.24 (astoņdesmit seši euro 24 centi).
SIA ‘’E’’ izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010.2011.gadam, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā
rakstisks pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad,
aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli pilnā
apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 42.37 (četrdesmit divi 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, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA “E”, reģistrācijas adrese (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ’’, Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
86.24 (astoņdesmit seši euro 24 centi):
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds EUR 43.67 (četrdesmit trīs euro 67 centi);
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 42.57( četrdesmit divi euro 57 centi);
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
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1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.28 zvērinātam tiesu
izpildītājam A.Zaķei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a Rēzekne, LV4601.
6.10 § (140.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.S.par nekustamo īpašumu „NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas novada
pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu,
2.daļu, I.S. ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
I.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 175.61 (viens simts septiņdesmit pieci euro 61 cents)
I.S. 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 savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli pilnā
apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 37.39 (trīsdesmit septiņi euro 39 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, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.S., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
175.61 (viens simts septiņdesmit pieci euro 61 cents):
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds EUR 138.22(viens simts trīsdesmit
astoņi euro 22 centi);
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 37.39 (trīsdesmit septiņi euro 39 centi);
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
6.11 § (141.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no L.S. par nekustamo īpašumu „NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas novada
pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu,
2.daļu, L.S. ir reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
L.S. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 94.72 (deviņdesmit četri euro 72 centi).
L.S. 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 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
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nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 29.58(divdesmit deviņi 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, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.S. reģistrācijas adrese (adrese), par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
94.72 (deviņdesmit četri euro 72 centi):
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds EUR 65.14 (sešdesmit pieci euro 14
centi);
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 29.58(divdesmit deviņi 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.nodokļa maksātājam; 2. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.47 zvērinātam tiesu
izpildītājam D.Krūmiņai ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Miera iela 36, Rīga, LV-1001.
6.12 § (142.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no J.U.par nekustamo īpašumu „NĪ” Zalves pagasts, Neretas novads
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas novada
pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu,
2.daļu, J.U. ir reģistrēts
Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
‘’NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads.
J.U. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads, līdz 2016.gada 14.jūlijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis, kopsummā EUR 95.64 (deviņdesmit pieci euro 64 centi)
J.U. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli par 2011.gadu, saskaņā
ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1panta 2.daļu, netika apstrīdēti, kā arī netika iesniegts pašvaldībā rakstisks
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pieteikums par to, ka maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās
nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un par to nav strīda.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli pilnā
apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2016.gada
14.jūliju sastāda kopsummā EUR 40.70 (četrdesmit euro 70 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, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.U. reģistrācijas adrese (adrese), par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Zalves pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2016.gada 14.jūliju sastāda kopsummā EUR
95.64 ( deviņdesmit pieci euro 64 centi)
1.1.1.nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds EUR 54.94 (piecdesmit četri euro 94
centi);
1.1.2.nokavējuma nauda – EUR 40.70(četrdesmit euro 70 centi);
1.2. nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas
par katru kavējuma dienu par laiku no lēmuma pieņemšanas dienas līdz lēmuma izpildei (līdz
dienai, kad pašvaldības budžets saņēmis nodokļa maksājumu);
1.3. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksājumu jāiemaksā Neretas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116384, bankas
kontā:
AS “SWEDBANK”, bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV64HABA0551 0259 39090.
3.Šis lēmums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un nav apstrīdams.
4. Lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Adresēts: 1.nodokļa maksātājam; 2. Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu
izpildītājam L.Gulbei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101.
7. § (143.)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Jaunaudzes”, Neretas
pagastā, Neretas novadā
(Ziņo Rihards Trukša)
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Izskatot E.P. deklarētā adrese (adrese), 28.06.2016. iesniegumu (2.1-8/393) ar lūgumu
atdalīt no īpašuma „Jaunaudzes” ar kopējo platību 35.7 ha, kas sastāv no 2 zemes gabaliem:
1.zemes gabala ar platību 17.6 ha un 2. zemes gabals ar platību 18.1 ha 3 zemes vienības divu
jaunu nekustamo īpašumu „Jasmīni un “Liepziedi”” 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”, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunaudzes”,
Neretas novada, Neretas pagastā, sadalīšanai atbilstoši pievienotajai skicei.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunaudzes” 2. zemes vienības zemes gabalu ar platību
4,7 ha, piešķirot kadastra apzīmējumu jauna nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Jasmīni”
izveidošanai.
3. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunaudzes” 1. zemes vienības zemes gabalu ar platību
11.3 ha jauna nekustamā īpašuma “Liepziedi” izveidošanai.
4. Atdalāmo zemes gabalu no 1.zemes vienības 6.3 ha platībā pievienot jaunizveidojamajam
īpašumam “Jasmīni”, kā 2. zemes vienību.
5. Paliekošajam un jaunizveidojamajiem zemes īpašumiem saglabāt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar
kodu – 0101.
6. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam “Jasmīni” noteikti sekojoši nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
6.1. Zemes gabalam ar platību 6.3 ha:
CITI ZEMES LIETOJUMI
1 - Neretas pagasta pašvaldības zeme - 1.2 ha
APGRŪTINĀJUMI
31 – Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli – 20 kV EPL josla 0.2 km/13 m – 0.3 ha,
41 - Servitūta ceļš – 0.08 km,
5 - Servitūta ceļš - 0.2 km.
6.2. Zemes gabalam ar platību 4.7 ha:
APGRŪTINĀJUMI
6 - Servitūta ceļš - 0.2 km.
7. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam “Liepziedi” ar platību 11.3 ha noteikt īpašuma
lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
CITI ZEMES LIETOJUMI
2 – Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli – 20 kV EPL josla 0.12 km/13 m – 0.2 ha,
APGRŪTINĀJUMI
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32 – Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli – 20 kV EPL josla 0.4 km/13 m – 0.5 ha,
42 - Servitūta ceļš - 0.08 km.
8. Paliekošajai zemes vienībai “Jaunaudzes” ar platību 13.4 ha nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību apgrūtinājumi nav noteikti.
9. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības, lietošanas tiesību apgrūtinājumi un
aizsardzības joslas var tikt precizētas.
10. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV –
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
Jautājums netiek skatīts, jo 28.07.2016. Neretas novada pašvaldība ir saņēmusi vēl 1
iesniegumu no fiziskas personas par zemes vienības “Zalve” 1,8 ha platībā ar kadastra Nr.
3296 006 0209, Zalves pagastā, iznomāšanu.
Jautājuma izskatīšana atlikta, tiks rīkota zemes nomas tiesību izsole.
9.§ (144.)
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Puļķenieki”, Zalves
pagastā, Neretas novadā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot V.S., iesniegumu (Nr.2.1-8/382), kurā V.S. lūdz nekustamajam īpašumam
„Puļķenieki” lauksaimniecībā neizmantojamā zemē 2,0 ha platībā (kopējo platība 9.3 ha)
mainīt
lietošanas mērķi
no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”(kods 0101) uz „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (kods 0201).
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
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra Nr. 32960090081 un platību
2.0 ha no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods
0101, uz „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” kods
0201.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§ (145.)
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Liniņi”, Zalves pagastā,
Neretas novadā
(Ziņo: Aina Vadzīte)
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Izskatot Ģ.A. iesniegumu (Nr.2.1-8/378), kurā Ģ. A lūdz nekustamajam īpašumam „Liniņi”
ar kopējo platību 7.6 ha mainīt lietošanas mērķi no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”(kods 0101) uz „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (kods 0201).
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
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa - Grencione,
Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra Nr. 32960020014 un platību
7,6 ha no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods
0101, uz „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” kods
0201.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

11.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
(Ziņo: Anita Vectirāne)
11.1.§ (146.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā A.J.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20. pantiem,
APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016. gada 25. jūlija lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu A. J.
dzīvojamā mājā “Lakstīgalas”, vienistabas dzīvokli Nr.4 ar kopējo dzīvojamo platību
27,94 m2, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt
īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot A.J. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas A.J. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.
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5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.2.§ (147.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā D.P.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,19.,20. pantiem,
APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016. gada 25. jūlija lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna Grenciņa Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis Klimovičs), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu D. P. un viņas
ģimenes locekļiem dzīvojamā mājā Liepu ielā 6A, trīsistabu dzīvokli Nr.20 ar kopējo
dzīvojamo platību 69,9 m2, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama
un to nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Uzdot D.P. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
noslēgt ar
Mazzalves pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
3. Uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai ar šī lēmuma 1. punktā minēto personu
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas D.P. un viņas ģimenes locekļiem 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.
12.§ (148.)
Par nekustamā īpašuma „Dainas” sadalīšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot D.Ž., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 27.07.2016. iesniegumu ar lūgumu
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dainas”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, vienu
zemes vienību un, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām
12.8 ha kopplatībā, (zemes vienība 7.8 ha platībā un zemes vienība 5.0 ha platībā), un,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt
reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta
14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada
20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts,
ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis
Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
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1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dainas”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
12.8 ha kopplatībā, vienu zemes vienību 5,0 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Griezītes”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Dainas” zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība(kods 0102).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai Ainai
Vadzītei.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
13.§ (149.)
Par grozījumiem Neretas novada domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumā Nr.86
“Par nekustamā īpašuma „Dobelnieki” sadalīšanu”
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatījusi S.K. 2016.gada 26.jūlija iesniegumu (Nr.2.1-9/432) ar lūgumu pārskatīt lēmumu
par īpašuma „Dobelnieki”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu, atdalot zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3296 008 0055 un izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu
„Salasmuiža”, Zalves pagasta pārvalde konstatēja:
Zemes ierīcības likuma 8. punkta 1. daļas 3. punkts paredz pie zemes gabala sadalīšanas
izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā kā zemes vienība ir nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums,
un no minētā zemes īpašuma tiek atdalīta zemes vienība, nemainot objekta ārējo kontūru vai
apjomu, zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, jo saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 20. panta 1. punktu, neveidojas jauns kadastra objekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 20. punktu, 27. punktu, Zemes
ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.
panta 1. punktu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu, Zalves pagasta saistošo noteikumu „Par Zalves pagasta teritorijas plānojumu”
Zalves pagasta teritorijas plānojuma 2. daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 7. punktu „Zemesgabalu sadalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana”,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis
Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.86, izsakot lēmuma 2.punktu sekojošā
redakcijā”
“2. Atdalītajai zemes vienībai 11,1 ha platībā ar kadastra Nr. 3296 008 0055 piešķirt jaunu
nosaukumu “Salasmuiža” un noteikt zemes izmantošanas mērķi - lauksaimniecības zeme
(kods 0101).”
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

24

14.§ (150.)
Par nekustamā īpašuma „Galāres” sadalīšanu
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatījusi D.L. 2016.gada 22.jūlija iesniegumu ar lūgumu sadalīt īpašumu „Galāres”, Zalves
pagasts, Neretas novads, atdalot zemes vienību ar kadastra Nr. 3296 006 0187, un izveidojot
jaunu īpašumu ar nosaukumu „Darbnīcas”, Zalves pagasta pārvalde konstatēja:
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā noteiks
ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt
reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta
14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada
20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts,
ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Anna
Grenciņa - Grencione, Laima Grebska, Aija Lapiņa, Sandra Andersone, Laimonis
Klimovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt īpašumu „Galāres”, Zalves pagasts, Neretas novads, 25.4383 ha kopplatībā,
atdalot zemes vienību 1.1083 ha platībā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu un adresi “Darbnīcas", Zalves pagasts,
Neretas novads, LV-5112. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).
3. Paliekošajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām 14.6 ha platībā, 1.1 ha platībā,
2.63 ha platībā, 5.4 ha platībā, 0.6 ha platībā, saglabāt nosaukumu “Galāres”.
4. Paliekošajām zemes vienībām noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus:
4.1. zemes vienībai 14.6 ha platībā - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201);
4.2. zemes vienībai 1.1 ha platībā - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201);
4.3. zemes vienībai 2.63 ha platībā - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201);
4.4. zemes vienībai 5.4 ha platībā - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201);
4.5. zemes vienībai 0.6 ha platībā - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201);
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3296 006 0079 saglabāt adresi ”Galāres” , Zalves
pagasts , Neretas novads, LV- 5112.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdes vadītājs paziņo, ka darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēdi slēdz plkst.15.25
Nākošā domes sēde 2016.gada 25. augustā Neretā, Neretas novada pašvaldības
administrācijas telpās, plkst.15.00.
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Komiteju sēdes:
 2016. gada 11. augustā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja, Neretā,
Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās;
 2016. gada 11. augustā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās;
 2016. gada 11. augustā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja, Neretā, Neretas
novada pašvaldības administrācijas telpās.
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 29.07.2016.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 29.07.2016.
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