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.2
Neretas novada Zalves pagastā

2018. gada 22. februārī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes
administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.10
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par izmaiņām Neretas novada domes komisiju sastāvos:
1.1. Par izmaiņām Neretas novada Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā
1.2. Par izmaiņām Neretas novada Administratīvās komisijas sastāvā
2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2018 “Grozījums Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „ Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
apstiprināšanu
3. Par dienas centra „Vālodzīte” nolikuma apstiprināšanu
4. Par grozījumiem nolikumā „Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada
sportistiem”
5. Par nolikuma “Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība” apstiprināšanu
6. Par grozījumiem konkursa „Talantiņš” nolikumā
7. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības
izglītības iestādēs
8. Par pabalstu piešķiršanu
9. Par kustamā īpašuma- traktora T-40 AM izsoles rezultātu apstiprināšanu
10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Raiņa iela 13 – 10”, Nereta, Neretas pagasts,
Neretas novads atsavināšanu
11. Par nekustamā īpašuma „Ziediņi 14 ”Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads,
nodošanu atsavināšana
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
Z.M. par nekustamo īpašumu „NĪ” Pilskalnes pagasts, Neretas novads
13. Par parādu dzēšanu:
13.1. Par parāda dzēšanu SIA “K”;
13.2. Par parāda dzēšanu J.L.;
13.3. Par parāda dzēšanu B.K.;
13.4. Par parāda dzēšanu D.N.;
13.5. Par parāda dzēšanu S.N.;
13.6. Par parāda dzēšanu A.Ā..

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Pauperi”, Neretas
pagastā, Neretas novadā, sadalīšanai
15. Par nekustamā īpašuma nosaukumu un lietošanas mērķi
16. Par adrešu grafisko datu sakārtošanu Neretas novadā
17. Par adreses piešķiršanu Neretas novadā
18. Par nekustamā īpašuma „Strautmaļi” sadalīšanu
Informatīvie jautājumi:
1) Par pabalstu politiski represētajām personām
2) Par reemigrācijas pilotprojektu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte (9)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Aina Vadzīte – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja,
Gita Vegnere – pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste.
1. §
Par izmaiņām Neretas novada domes komisiju sastāvos
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
1.1. § (18.)
Par izmaiņām Neretas novada Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, un
izskatot Evijas Rutkas 2018.gada 25.janvāra iesniegumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 2018.gada 8.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāva Eviju Rutku ar 2018.gada 31.janvāri.
1.2. § (19.)
Par izmaiņām Neretas novada Administratīvās komisijas sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, un
Guntras Vīnakalnes atteikumu turpināt pildīt Administratīvās komisijas locekles – sekretāres
pienākumus, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.februāra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša,

Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Evita Vīnakalne balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Administratīvās komisijas sastāva Guntru Vīnakalni ar 2018.gada
31.janvāri.
2.§ (20.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2018 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „ Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
apstiprināšanu
(Ziņo: Gita Vegnere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.februāra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Kaspars Baltacis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/2018 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.7/2017
“Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas apmēru Neretas
novadā” (Pielikums)
2. Vispārējai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus publicēt Neretas novada pašvaldības izdevumā „Neretas novada
vēstis” un mājas lapā www.neretasnovads.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas
informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis”.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/2018 “Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.7/2017 “Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas apmēru Neretas novadā”
3. § (21.)
Par dienas centra „Vālodzīte” nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka
Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var apstiprināt pašvaldības iestāžu, struktūrvienību nolikumus, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 8.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Aija Lapiņa, Inga Zvilna,
Lāsma Mušperte), PRET – 1 deputāts (Kaspars Baltacis), ATTURAS – 1 deputāts (Evita
Vīnakalne), Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt bērnu dienas centra „Vālodzīte” nolikumu.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Nolikums „Bērnu dienas centra „Vālodzīte” nolikums” .
4.§ (22.)
Par grozījumiem nolikumā „Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada
sportistiem”
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 11.janvāra un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas
2018.gada 11.janvāra un 8.februāra atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2015.gada 23.aprīļa Neretas novada pašvaldības nolikumā “Par
finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem”:
1.1. Nolikuma 1.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“1.1. . Nolikuma mērķis – sniegt atbalstu novada iedzīvotājiem un komandām, kuri sasnieguši
augstus rezultātus, piedaloties valstu čempionātos, ko organizē šo valstu sporta veidu
federācijas un savienības, un olimpiskajās spēlēs”
1.2. Nolikuma 2.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“2.2. Neretas novada pašvaldības finansiālo atbalstu var saņemt sportisti, kuri čempionātos un
olimpiskajās spēlēs pārstāv Neretas novadu.”
1.3. Papildināt nolikumu ar 2.3.1 punktu sekojošā redakcijā:
1
“2.3. Finansiālā atbalsta pretendentam – izglītojamajam, kurš trenējas kādā sporta veidā ilgāk
par 1 gadu, treniņu un sacensību atbalstam ir piešķirams gada laikā vienreizējs finansiālais
atbalsts līdz 50 EUR pēc vecāku vai treneru motivēta iesnieguma. Iesniegumam jāpievieno
izziņa par treniņu norisi un izmaksām.
1.4. Nolikuma 3.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“3.2. Dokumenti finansiālā atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz līdz kārtējā gada 1.decembrim
Izglītības un kultūras jautājumu komitejai.”
1.5.Nolikuma 3.3.1. punktā svītrot vārdus “deklarēto dzīves vietas adresi”
1.6. Nolikuma 4.nodaļu izteikt sekojošā redakcijā
“4. Balvu un finansiāla atbalsta piešķiršanas kritēriji un apmēri
4.1.
Naudas balvas sportistiem tiek piešķirtas šādos apmēros:

Individuāli

Olimpiskās spēles,
paralimpiskās spēles
(EUR)

Komanda

Individuāli

Pasaules čempionāts
un Pasaules kausa
posmu kopvērtējums
(EUR)

Komanda

Individuāli

Eiropas
čempionāts un
pasaules kausa
posms (EUR)

Komanda

Individuāli

Komanda

Individuāli

Komanda

Vieta

Latvijas
Baltijas
čempionāts čempionāts
(EUR)
(EUR)

1.

100,- 50,-

200,-

100,-

400,-

200,-

500,-

250,-

1000,-

500,-

2.

50,-

25,-

100,-

50,-

200,-

100,-

250,-

150,-

500,-

250,-

3.

30,-

15,-

50,-

30,-

100,-

75,-

150,-

100,-

300,-

175,-

4.

50,-

25,-

100,-

75,

150,

100,-

5.

50,-

25,-

100,-

75,

150,

100,-

6.

50,-

25,-

100,-

75,

150,

100,-

4.2. Uz šajā nolikumā minētajām naudas balvām, neatkarīgi no iegūto vietu daudzuma
sportists var pretendēt tikai vienu reizi gada laikā, izvēloties, par kuru sasniegumu vēlas
saņemt naudas balvu.
4.3. Naudas balva saskaņā ar šī nolikuma 4.1. punktu tiek piešķirta, ja sportists nav
administratīvi sodīts, izglītojamam nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu.
4.4. Sporta skolotājiem un/ vai treneriem , kuru audzēkņi ieguvuši 4.1.punktā minētās balvas,
piešķir piemiņas balvu.
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2018. gada 01.martu.
5.§ (23.)
Par nolikuma “Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība” apstiprināšanu
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmo daļu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 21.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
11.janvāra un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 11.janvāra un 8.februāra
atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu “Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas novadā”.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu,188.panta
pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
6.§ (24.)
Par grozījumiem konkursa „Talantiņš” nolikumā
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 8.februāra atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus 2017.gada 23.februāra Neretas novada pašvaldības radošās
pašizpausmes konkursa “Talantiņš” nolikumā, sadaļas “Konkursa norise” 2.punkta otro
teikumu izsakot sekojošā redakcijā:
“Tiek izvirzīti no Mazzalves pamatskolas ne vairāk kā 4 dalībnieki, no Neretas PII
“Ziediņš” ne vairāk kā 6 dalībnieki katrā vecuma grupā.”
1. Grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
7.§ (25.)
Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās
daļas 23.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
8.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pašvaldības izglītības
iestādēs:
- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā – 113,79 EUR
- Neretas PII Ziediņš- 177,52 EUR
- Mazzalves pamatskolā – 130,06 EUR
2. Uzdot Vispārējās nodaļas atbildīgajam darbiniekam nodrošināt lēmuma publiskošanu
pašvaldības mājaslapā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izdevumi 2018.gadā uz vienu audzēkni.
8.§ (26.)
Par pabalstu piešķiršanu
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Neretas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Par pašvaldības pabalstiem Neretas
novadā” trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
8.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
1.1.
80 gadu dzīves jubilejā 40.00 EUR apmērā:
1.1.1. L.R.B.
1.1.2. A.K.
1.2.
95 gadu dzīves jubilejā 70.00 EUR apmērā:
1.2.1. H.S.
9.§ (27.)
Par kustamā īpašuma- traktora T-40 AM izsoles rezultātu apstiprināšanu

(Ziņo: Dzintra Noreika)
2018.gada 13.februārī notika traktora T-40AM rakstiska izsole, kurā piedalījās 2 pretendenti.
Pamatojoties uz to, ka izsoles uzvarētājs nokavēja noteikto samaksas termiņu, izsole ar
augšupejošu soli par traktoru T-40AM ir atzīstama par nenotikušu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta otro daļu, 31.panta pirmā daļa, 32.panta
ceturtā daļa, Neretas novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 9 (protokols Nr.1,
9.p.), 2018. gada 13. februārī notikušās kustamās mantas – traktora T-40AM izsoli, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt 2018. gada 13. februāra kustamā īpašuma – traktora T-40AM izsoles
rezultātus, un noteikt, ka izsole nav notikusi.
2. Zalves pagasta pārvaldes vadītājai organizēt atkārtotu izsoli.
1.

10.§ (28.)
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Raiņa iela 13 – 10”, Nereta, Neretas pagasts,
Neretas novads atsavināšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot jautājumu par dzīvojamās telpas īrnieces O.T. ierosinājumu atsavināt dzīvokļa
īpašumu „Raiņa iela 13 – 1”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, tika konstatēts:
Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ir nepieciešama
dzīvokļa īpašuma kā patstāvīga īpašuma objekta ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar
„Dzīvokļa īpašuma likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi
dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. 2018.gada 02.februārī
dzīvokļa īpašums kā patstāvīgs objekts ir reģistrēts Neretas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 344 - 10 uz Neretas novada pašvaldības vārda.
Neretas novada pašvaldība ir saņēmusi dzīvokļa īpašuma „Raiņa iela 13 - 10”, Nereta,
Neretas pagasts, Neretas novads, novērtējumu, kas nosaka, ka visvairāk iespējamā tirgus
vērtība dzīvokļa īpašumam 2018.gada 26.janvārī ir EUR 690,00 (seši simti deviņdesmit euro
00 centi). Neretas novada pašvaldība par dzīvokļa īpašuma sertificētu vērtētāju novērtējumu ir
veikusi samaksu EUR 90.00 apmērā, Valsts zemes dienestam par kadastrālo uzmērīšanu
veikusi samaksu EUR 114.00, Zemesgrāmatas kancelejas nodaļai EUR 42.68.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas septiņpadsmitais punkts nosaka, ka ”tikai
vietējās pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” un
„Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
„atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā
Savukārt Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas
izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā,
nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 9.pantu, 14.panta otro
daļu, 45.pantu, MK noteikumiem Nr.109 “ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas

manta”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.februāra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka,
Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu „Raiņa iela
13 - 10”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, (kadastra Nr. 32700070386), kurš
sastāv no dzīvokļa īpašuma 33.3 m2 platībā (333/2723 kopīpašuma domājamās daļas
no būves (kadastra apzīmējums 32700070386001) un 333/2723 kopīpašuma
domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 32700070386), īrniecei
2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma nosacīto – pārdošanas cenu EUR 940 (deviņi simti
četrdesmit euro 00 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Noteikt, ka mantas ieguvēja veic maksājumus pirms pirkuma līguma parakstīšanas.
5. Uzdot Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldes vadītājam nosūtīt
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu O.T. normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
6. Par lēmuma izpildi atbildīgais Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§ (29.)
Par nekustamā īpašuma „Ziediņi 14 ” Sproģi,
Zalves pagasts, Neretas novads , nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: Dzintra Noreika )
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma nomnieces I.M. ierosinājumu atsavināt
dzīvokļa īpašumu Nr.14 “Ziediņi”, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, tika konstatēts:
Dzīvokļa īpašums “Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, ir Neretas novada
pašvaldības uzskaitē, kura īpašuma tiesības ierakstītas Aizkraukles rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas, Zalves pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000426838 - 14,
kadastra numurs 32969000026, atrašanās vieta “Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas
novads. Īpašnieks: Neretas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116384. Žurnāls
Nr.300004441369, lēmuma datums 06.10.2017.
Neretas novada pašvaldība ir saņēmusi dzīvokļa īpašuma „Ziediņi – 14”, Zalves pagasts,
Neretas novads, novērtējumu, kas nosaka, ka visvairāk iespējamā tirgus vērtība dzīvokļa
īpašumam 2017.gada 24.martā ir EUR 680,00 (seši simti astoņdesmit euro 00 centi). Neretas
novada pašvaldība par dzīvokļa īpašuma sertificētu vērtētāju novērtējumu ir veikusi samaksu
EUR 80.00 apmērā, Zemesgrāmatas kancelejas nodaļai EUR 21.34.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17. punktu, likuma “Publiskās personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta pirmo
daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro, sesto un septīto daļu, 10.pantu,12.pantu, 13.pantu,
15.panta pirmo un otro daļu, 16.panta pirmo daļu, 17.pantu, 18.panta pirmo daļu, 19.pantu,
30.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, 47.pantu, Ministru Kabineta 01.02.2011.
noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Atcelt Neretas novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.261 “Par
pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Ziediņi – 14”, Zalves pagasts, Neretas novads
atsavināšanu”
2. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts,
Neretas novads, (kadastra Nr. 32969000026), kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 72,9
m2 platībā, 642/12774 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un zemes, pārdodot to izsolē.
3. Noteikt nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14 izsoles sākumcenu EUR 800,00 (astoņi
simti euro 00 centi)
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un to pielikumus (pielikumā)
5. Izveidot nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14, Zalves pagasts, Neretas novads izsoles
komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- Dzintra Noreika – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja;
Komisijas locekļi: Ināra Dadzīte - Zalves pagasta pārvaldes kasiere,
Gita Vegnere - Neretas novada pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade - Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja.
6. Uzdot Zalves pagasta pārvaldes atbildīgajam darbiniekam ievietot sludinājumu par
nekustamā īpašuma – “Ziediņi”– 14, Zalves pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Par lēmuma izpildi atbildīgā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.
12.§ (30.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no Z.M. par nekustamo īpašumu „NĪ” Pilskalnes pagasts, Neretas novads
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Neretas novada
pašvaldība administrē nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu,
2.daļu, Z.M. ir reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas datu bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxxx.
Z.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx, līdz 2018.gada 8.februārim pašvaldības
budžetā nav samaksājis kopsummā EUR 380.66 (trīs simti astoņdesmit euro 66 centi)
Z.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.-2018.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 Z.M. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2018.gada
8.februāri sastāda kopsummā EUR 96.54 (deviņdesmit seši euro 54 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, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 8.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Z.M. deklarētā adrese (adrese), par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.xxxx:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 08.februāri
sastāda
kopsummā EUR 380.66(trīs simti astoņdesmit euro 66 centi):
1.1.1 nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds EUR 284.12 (divi simti
astoņdesmit četri euro 12 centi);
1.1.2 nokavējuma nauda – EUR 96.54 (deviņdesmit seši euro 54 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: Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērinātam tiesu izpildītājam L.Gulbei ar
ierakstīto vēstuli: prakses vieta Lāčplēša iela 4-237, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV5101.
13.§
Par parādu dzēšanu
13.1.§ (31.)
Par parāda dzēšanu SIA “K.”
(Ziņo: Juris Zālītis)
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„K.” (turpmāk - SIA „K.”), reģistrācijas Nr.xxxxx, juridiskā adrese (adrese), likvidēts un
izslēgts no Uzņēmuma reģistra 2017.gada 12.maijā, un faktu, ka parāds par pamatlīdzekļiem
uzskatāms par objektīvi neatgūstamu un ir dzēšams,
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, kas
nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem, 15.12.2009.MK noteikumiem
Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā
noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts, izslēdz no uzskaites, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Dzēst no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites SIA “K.”, reģistrācijas
Nr.xxxxx, juridiskā adrese (adrese), parādu par pamatlīdzekļiem EUR 853,71 (astoņi
simti piecdesmit trīs euro 71 cents).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.2.§ (32.)
Par parāda dzēšanu J.L.
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot Finanšu un attīstības nodaļas sniegto informāciju, ka J.L. (mirusi xxxx ,Neretas
novada Dzimtsarakstu nodaļas xxxx. izziņa Nr.xxx) no 2007. līdz 2009. gadam par
komunālajiem pakalpojumiem ir izveidojies 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, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites J.L. parādu par
Neretas pagasta Komunālās nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem EUR 325,33 (trīs
simti divdesmit pieci eiro 33 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.3.§ (33.)
Par parāda dzēšanu B.K.
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājas Ainas Vadzītes un Finanšu un attīstības
nodaļas sniegto informāciju, ka B.K. (mirusi xxxxxx, miršanas apliecība Nr. xxxxx) līdz
2011. gadam par nekustamo īpašumu xxxxx, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, 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, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites B.K. dzīvojamo telpu
īres un komunālo maksājumu parādu EUR 240,09 (divi simti četrdesmit eiro 09 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.4.§ (34.)
Par parāda dzēšanu D.N.
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājas Ainas Vadzītes un Finanšu un attīstības
nodaļas sniegto informāciju, ka D.N. (mirusi xxxx, miršanas apliecība Nr. xxxx) līdz 2017.
gadam par nekustamo īpašumu xxxx, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, 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, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites D.N. dzīvojamo telpu
īres un komunālo maksājumu parādu EUR 321,56 (trīs simti divdesmit viens eiro 56
centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.5.§ (35.)
Par parāda dzēšanu S.N.
(Ziņo: Aina Vadzīte)
Izskatot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājas Ainas Vadzītes un Finanšu un attīstības
nodaļas sniegto informāciju, ka S.N. (mirusi xxxxx) līdz 2014. gadam par nekustamo īpašumu
xxxx, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, ir izveidojies 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, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites S.N. komunālo
maksājumu parādu EUR 3291.21 (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit viens eiro 21
cents).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.6.§ (36.)
Par parāda dzēšanu A.Ā.
(Ziņo: Aina Vadzīte)

Izskatot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājas Ainas Vadzītes un Finanšu un attīstības
nodaļas sniegto informāciju, ka A.Ā. (mirusi xxxxxx, miršanas apliecība Nr. xxxxx) līdz
2017. gadam par nekustamo īpašumu xxxx, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, ir izveidojies
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, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites A.Ā. komunālo
maksājumu parādu EUR 320,59 (trīs simti divdesmit eiro 59 centi).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.§ (37.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Pauperi”, Neretas
pagastā, Neretas novadā, sadalīšanai
(Ziņo: Juris Zālītis)
Neretas novada dome ir iepazinusies un izvērtējusi zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Pauperi” Neretas novada Neretas pagastā, sadalīšanai, izveidojot divas zemes
vienības.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanai iesniedzis SIA “T.” valdes loceklis A.M..
Izvērtējot Neretas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
Izskatot A.M.2018.gada 12 .februāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. 2.1-7/17/469-S, kurā
izteikts lūgums apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pauperi”, Neretas
pagastā, Neretas novadā sadalīšanai, tika konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašuma „Pauperi” īpašnieka
A.L. iesniegumu un Neretas novada domes 2018. gada 25.janvāra lēmumu Nr.13
(protokols Nr. 1, 13.p.). Īpašuma sadales mērķis- zemes vienības sadalīšanu divās
atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- (kods 0101).
3. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA “T.” sertificēts mērnieks A. M. reģ. nr.
xxxx.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta
pirmās daļas 13. punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19. panta pirmo
punktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 26., 28. punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu
Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pauperi”, Neretas novada
Neretas pagastā sadalīšanai.
2. Piekrist īpašuma „Pauperi”, Neretas novads, Neretas pagasts sadalīšanai saskaņā ar
izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. No nekustamā īpašuma „Pauperi” atdalīt zemes vienību ar platību 42.93 ha jauna
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Smukuļi”, izveidošanai un saglabāt lietošanas
mērķi- „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- kods 0101.
4. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 3.48 ha un nosaukumu „Pauperi” saglabāt
esošo lietošanas mērķi - „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”- kods 0101.
5. Paliekošajai zemes vienībai nodibināt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumus:
5. – 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciematiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;
8. – 7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu
līniju un kabeļu kanalizāciju.
6. Atdalāmajai zemes vienībai nodibināt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību apgrūtinājumus:
1. - 7315030100 – ceļu servitūta teritorija,
2. – 7312030302 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem
autoceļiem lauku aovidos,
3. – 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciematiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV,
4. – 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciematiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV,
6.- 7312090100 – drošības aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu,
7.– 7312090100 – drošības aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu,
8. – 7312040100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu
līniju un kabeļu kanalizāciju.
7. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību un servitūtu platības var tikt precizētas.
8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
15.§ (38.)
Par nekustamā īpašuma nosaukumu un lietošanas mērķi
(Ziņo: Juris Zālītis)
Ņemot vērā Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts Ceļi” 2018.gada 08.februērī iesniegumā
izteikto lūgumu piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam „P75” Neretas pagastā, Neretas
novadā ar kadastra Nr. 3270 004 0094, valsts reģionālais autoceļš P75 ”Jēkabpils–Lietuvas
robeža(Nereta)”, kas sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3270 004
0094, platība 7,7 ha, 3270 005 0097, platība 8,9 ha, 3270 007 0369, platība 7,8 ha, 3270 010
0147, platība 7,7 ha kas atrodas Neretas pagasta Neretas novadā, un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija
Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma
Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. PIEŠĶIRT nosaukumu „Autoceļs P75”, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118,
nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 3270 004 0094, platība 32.1 ha, kas sastāv

no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3270 004 0094, 3270 005 0097,
3270 007 0369, 3270 010 0147.
2. Nekustamajam īpašumam „Autoceļš P75” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods1101).
3. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§ (39.)
Par adrešu grafisko datu sakārtošanu Neretas novadā
(Ziņo: Juris Zālītis, Zeltīte Odiņa)
Izskatījusi VZD Adrešu reģistra daļas 2018.gada 23.janvāra vēstuli “Par vienādām
adresēm Neretas novadā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, un
LR 2015.gada 08.decembra MK noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 8.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Saglabāt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā adreses, kas neatrodas Neretas
ciemata robežās:
1.1. “Bungātāji” (kadastra Nr. 32700050066), Neretas pagasts, Neretas novads, LV5118.
1.2. “Lauciņi” (kadastra Nr.32700100119 un 32700100066 ar nosaukumu
“Mazlauciņi”), Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118, jo būves ar
apzīmējumiem 32700100088008 - kūts, 32700100088009 - šķūnis,
32700100088010- saimniecības ēka ar pagrabu ir funkcionāli saistīts objektu
kopums, “Lauciņu” māju palīgēkas.
2. Labot Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā adreses, kas neatrodas Neretas
ciemata robežās no „Bungātāji”,(kadastra Nr. 3270 005 0086 un 3270 005 0110) uz
“Bungātāju ferma”, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118, kā funkcionāli saistītu
objektu kopums , kas pieder vienam īpašniekam.
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32660010013 un būvei ar kadastra
apzīmējumu 32660010013 001 (Liellopu ferma), kas atrodas Neretas novada
Mazzalves pagastā, adresi: „Krastu ferma”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV5133.
4. Adresi „Lielmēmele 1”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133, atsaistīt no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32660110118. Būve ar kadastra apzīmējumu
3266 0110118001 ir funkcionāli saistīta ar zemes vienību 32660110032.
5. Vispārējai nodaļai lēmumu par nosaukuma piešķiršanu piecu darbdienu laikā pēc
parakstīšanas iesniegt Valsts zemes dienestā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§ (40.)
Par adreses piešķiršanu Neretas novadā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)

Izskatot D.D. 09.02.2018. iesniegumu ar lūgumu piešķirt adresi zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 3266 010 0411, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā. Zemes
lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka
tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un
2015.gada 8.decembra MK noteikumu Nr. 698 „”Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.8. un 2.9.
apakšpunktiem, kas nosaka, kas ir adresācijas objekti, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0411, kas atrodas Mazzalves
pagastā, Neretas novadā adresi: „Liepaines”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV5133.
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.
18.§ (41.)
Par nekustamā īpašuma „Strautmaļi” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot S.Z. 21.12.2017. iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Strautmaļi” ar kopējo platību 16.8 ha, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, divos
īpašumos un piešķirt tiem nosaukumus, un ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no
divām zemes vienībām, Neretas novada dome konstatēja:
zemes ierīcības likuma 8.punkta 1.daļas 3.punkts nosaka, ka pie zemes gabala sadalīšanas
jāizstrādā 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.
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, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis,
Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Inga Zvilna, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Neretas novada domes 2017.gada 28. decembra lēmumu (protokols Nr.15.,
21.§) „Par nekustamā īpašuma “Strautmaļi” sadalīšanu”.
2. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Strautmaļi”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
divos īpašumos, atdalot 2.zemes gabalu ar platību 15,2 ha.
3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Strautmaļi 1”
4. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

5. Paliekošajam nekustamajam īpašumam „Strautmaļi” saglabāt nosaukumu „Strautmaļi”
un nekustamā īpašumam zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei
Odiņai.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
Sēdes vadītājs paziņo, ka lemjošie darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Seko informatīvie jautājumi.
1) Par pabalstu politiski represētajām personām
Decembra sēdē tika skatīta biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” vēstulē, kurā tika
lūgts uz valsts simtgadi palielināt vienreizēju pabalstu līdz 100 euro.
Tika noskaidrots, ka uz šo brīdi Neretas novadā ir 28 politiski represētās personas. Lai
izmaksātu 100 euro pabalstu, pašvaldības budžetā papildus būs nepieciešams 1400 euro.
Lielākā daļa deputātu piekrīt šādam ierosinājumam un vienojas, ka uz nākamo domes sēdi tiks
gatavots lēmumprojekts.
2) Par reemigrācijas pilotprojektu
Domes priekšsēdētājs informē, ka no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ir
saņemta vēstule “Par reemigrācijas pilotprojektiem pašvaldībās 2018.gadā”, kurā ir nedaudz
ieskicēts projekts. Tāpat pašvaldības, kuras ir iesaistītas šajā projektā, 2018.gada 26.februārī
tiek aicinātas uz sanāksmi, lai detalizētāk apspriestu veicamos uzdevumus.
Sēdi slēdz plkst.16.30
Nākošā domes sēde 2018.gada 22.martā Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas
ēkā, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2018. gada 8.martā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2018. gada 8.martā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2018. gada 8.martā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 23.02.2018.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 23.02.2018.

