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.5
Neretas novada Mazzalves pagastā

2018. gada 26. aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Mazzalves pamatskolas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 15.20
DARBA KĀRTĪBA:
Par Neretas novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Par Neretas novada pašvaldības Ētikas komisijas ievēlēšanu
Par nolikuma “Konkurss “Darīsim kopā!”” apstiprināšanu
Par Sēlijas novadu latviešu valodas skolotāju nometni – kursiem “Sēlijas vasara 2018”
Par piedalīšanos Sēlijas novadu spartakiādē “Sēlija sporto 2018”
Par biedrības „Pumpuriņi” iesnieguma izskatīšanu par finansējumu projekta
„Brīvdienu centra izveide Sproģu ciemā” realizācijai
7. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas un apkures izcenojumu noteikšanu pašvaldības
nekustamajā īpašumā “Sproģu pamatskola”
8. Par pabalstu piešķiršanu
9. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Ziediņi - 14”, Zalves pagasts, Neretas novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
10. Par kustamā īpašuma- traktora T-40 AM izsoles rezultātu apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
11.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
J.K.;
11.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
L.H.
11.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
Dz.N.
11.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
B.K.
11.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
P.G.
11.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
J.C.
12. Par nekustamā īpašuma „Velgas” Neretas pagastā sadalīšanu
13. Par nekustamā īpašuma „Zāģeri” sadalīšanu
14. Par zemes vienības „Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri”, Zalves pagasts, Neretas
novads, sadalīšanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

15. Par zemes vienības „Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”, Zalves pagasts, Neretas
novads, sadalīšanu
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Bisenieki” Mazzalves
pagastā
17. Par adrešu datu kārtošanu Neretas novadā
18. Par adresēm Neretas novadā
19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte (7)
Nepiedalās –
Deputāti: Viktorija Trukša, Inga Zvilna (slimības dēļ)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs,
Gita Vegnere – pašvaldības juriskonsults,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Daiga Meldere – sabiedrisko attiecību speciāliste,
Žanna Miezīte – izglītības un kultūras darba speciāliste.
1. § (59.)
Par Neretas novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu,
likuma „Par grāmatvedību” 13.panta trešo daļu, Ministru kabineta Nr. 1115 no 15.10.2013.
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2017.gada pārskatu, kas iekļauj sevī:
1.1.
Finanšu pārskatu;
1.2.
Vadības ziņojumu.
2. Apstiprināt finanšu pārskatu, kas sastāv no:
2.1.
Neretas novada pašvaldības bilance uz 2017.gada 31.decembri (veidlapa Nr.1)
2.2.
Neretas novada pašvaldības naudas plūsmas pārskats (veidlapa Nr.2-NP)
2.3.
Neretas novada pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats
(veidlapa Nr. 4-1)
2.4.
Neretas novada pašvaldības pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
(veidlapa Nr. 4-3)
3. Apstiprināt finanšu pārskata pielikumus:
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Neretas novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikuma izvietojums (veidlapa
Nr. 1-1)
3.2.
Neretas novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu
pārskats (veidlapa Nr. 5)
3.3.
Neretas novada pašvaldības krājumu izmaiņu pārskats ( veidlapa Nr. 6)
3.4.
Neretas novada pašvaldības līdzdalības biržās kotētu un nekotētu
kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņu pārskats (veidlapa Nr. 7-1)
3.5.
Neretas novada pašvaldības par nākamo periodu izdevumiem un avansa
maksājumiem (veidlapa Nr. 8-AV)
3.6.
Neretas novada pašvaldības pārskats par debitoriem (prasībām) (veidlapa Nr.
8-1)
3.7.
Neretas novada pašvaldības pārskats par kreditoriem (saistībām) (veidlapa
Nr.8-2)
3.8.
Neretas novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem (veidlapa Nr. 9-1)
3.9.
Neretas novada pašvaldības pārskats par galvojumiem (veidlapa Nr. 9-2)
3.10. Neretas novada pašvaldības pārskats par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2)
3.11. Neretas novada pašvaldības pārskats par dažādiem ieņēmumiem un
izdevumiem
(veidlapa Nr. 2- DII)
3.12. Neretas novada pašvaldības informācija par nomātajiem (izņemot finanšu
nomu) aktīviem (veidlapa N_1)
3.13. Neretas novada pašvaldības informācija par iznomātajiem (izīrētajiem)
aktīviem (veidlapa N_2)
3.14. Neretas novada pašvaldības gada pārskata skaidrojumi .
3.1.

Pielikumā: Neretas novada pašvaldības 2017. gada pārskats
2.§ (60.)
Par Neretas novada pašvaldības Ētikas komisijas ievēlēšanu
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61.
pantu, 2017.gada 23.novembra Neretas novada pašvaldības Ētikas kodeksa 27.punktu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 4
deputāti (Arvīds Kviesis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – 1 deputāts (Kaspars Baltacis), Aivars Miezītis un Agnese Rutka balsojumā
nepiedalās ,Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Neretas novada pašvaldības Ētikas komisiju 5 locekļu sastāvā:
1.1. Rihards Trukša – Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājs;
1.2. Žanna Miezīte – Neretas novada pašvaldības izglītības un kultūras darba speciāliste;
1.3. Diāna Zana – Zalves pagasta pārvaldes sekretāre;
1.4. Mirdza Varekoja - Pilskalnes pagasta pārvaldes kasiere;
1.5. Agnese Rutka - Neretas novada domes deputāts.
3.§ (61.)
Par nolikuma “Konkurss “Darīsim kopā!”” apstiprināšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7
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deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa
“Darīsim kopā! nolikumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV
3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Darīsim
kopā!” nolikums
4.§ (62.)
Par Sēlijas novadu latviešu valodas skolotāju nometni – kursiem “Sēlijas vasara 2018”
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot
vērā nometnes “Sēlijas vasara 2018” tāmi, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Organizēt Neretas novadā Sēlijas latviešu valodas skolotāju nometni – kursus
2018.gada 16., 17.augustā.
2. Finansēt 4 Neretas novada latviešu valodas skolotāju dalību nometnē pa 60 EUR
katrai, kopā 240 EUR, līdzekļus paredzot no domes budžeta izglītības, kultūras un
sporta sadaļas.
3. Par projekta sagatavošanu un realizācijas uzraudzību atbild izglītības un kultūras darba
speciāliste Žanna Miezīte,
5.§ (63.)
Par piedalīšanos Sēlijas novadu spartakiādē “Sēlija sporto 2018”
(Ziņo: Žanna Miezīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot
vērā spartakiādes “Sēlija sporto 2018” nolikumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Sēlijas novadu spartakiādē “Sēlija sporto 2018”
2. Finansēt Neretas novada sportistu dalību 6 sacensībās pa 50 EUR katrā, kopā 300
EUR, līdzekļus paredzot no domes budžeta izglītības, kultūras un sporta sadaļas.
3. Par projekta sagatavošanu un realizācijas uzraudzību atbild izglītības un kultūras darba
speciāliste Žanna Miezīte,
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6.§ (64.)
Par biedrības „Pumpuriņi” iesnieguma izskatīšanu
par finansējumu projekta „Brīvdienu centra izveide Sproģu ciemā” realizācijai
(Ziņo: Rolands Klibiķis)
Pamatojoties uz biedrības „Pumpuriņi” 2018.gada 9.aprīļa iesniegumu ar lūgumu
piešķirt papildus finansējumu projekta “Brīvdienu centra izveide Sproģu ciemā” realizācijai,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu EUR 202,84 (divi simti divi euro 84 centi) biedrībai
”Pumpuriņi” projekta „Brīvdienu centra izveide Sproģu ciemā” realizācijai, līdzekļus
paredzot no Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem
2. Piešķirto finansējumu pēc rēķina piestādīšanas ieskaitīt biedrības „Pumpuriņi”
norēķinu kontā.
3. Pēc projekta realizācijas 10 dienu laikā Neretas novada pašvaldības Finanšu un
attīstības nodaļā iesniegt rakstisku atskaiti par finansējuma izlietojumu.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Ilona Strade.
7.§ (65.)
Par nedzīvojamo telpu nomas maksas un apkures izcenojumu noteikšanu pašvaldības
nekustamajā īpašumā “Sproģu pamatskola”
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un
2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 “Noteikumi par publiskas
personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 12.aprīļa
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese
Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu Neretas novada pašvaldības nekustamajā
īpašumā “Sproģu pamatskola”, Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā, vienam
cilvēkam diennaktī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, EUR 1,52.
2. Noteikt apkures sezonas izcenojumu Neretas novada pašvaldības nekustamajā
īpašumā “Sproģu pamatskola”, Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā, EUR 1,62
par 1m2.
3. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) piemēro saskaņā ar likumu.
Pielikumā: Nomas maksas aprēķins Sproģu skolas telpu nomai
Plānotais maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins apkurei

5

8.§ (66.)
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
12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis,
Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 170.00 EUR apmērā 5 personām:
2. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
2.1.
80 gadu dzīves jubilejā 40.00 EUR apmērā 1 personai
9.§ (67.)
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Ziediņi - 14”, Zalves pagasts, Neretas novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17., 19.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, ņemot vērā
notikušās nekustamās mantas izsoles rezultātus, Neretas novada domes izveidotās nekustamā
īpašuma izsoles komisijas protokolu Nr.IZ-2018/4Z, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija
Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 17.aprīlī notikušās Neretas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, kadastra apzīmējums
32969000026, izsoles rezultātus, un saskaņā ar Neretas novada pašvaldības
apstiprinātās izsoles komisijas protokolu Nr.IZ-2018/4Z, atsavināt izsoles objektu
pretendentam par nosolīto cenu EUR 850.00 astoņi simti piecdesmit euro 00 centi)
2. Divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicēt informāciju pašvaldības
mājaslapā www.neretasnovads.lv.
3. Uzdot septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt pirkuma
līgumu ar I.M.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dz.Noreika.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā ,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: 2018.gada 17. aprīļa izsoles protokols Nr.IZ-2018/4Z
10.§ (68.)
Par kustamā īpašuma- traktora T-40 AM izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
2018.gada 17.aprīlī tika izsludināta traktora T-40AM rakstiska izsole, kurā nepieteicās
neviens pretendents.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto
daļu, Neretas novada pašvaldības 2018. gada 22. marta noteikumu “Pašvaldības kustamās
mantas – traktors T-40 AM atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli noteikumi” 4.3.2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt 2018. gada 17. aprīļa kustamā īpašuma – traktora T-40AM izsoles
rezultātus, un noteikt, ka izsole nav notikusi.
2. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.

11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
(Ziņo: Ilona Strade)
11.1.§ (69.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites J.K.
Izskatot Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes Mirdzas
Brūniņas sniegto informāciju par to, ka J.K. (miris xxxxx) bija reģistrēts Neretas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē kā nekustamā īpašuma
nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr. xxxx,
pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā noteikts, ka prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš izslēdz no uzskaites, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
nodokļa parādu personai:
J. K.
par zemi EUR 4.27
soda nauda EUR 1.17
Kopā EUR 5.44
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.2.§ (70.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites L.H.
Izskatot Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes Mirdzas
Brūniņas sniegto informāciju par to, ka L.H. (mirusi xxxxx) bija reģistrēta Neretas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē kā nekustamā īpašuma
nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ” Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr xxxx,
pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība kādā
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budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā noteikts, ka prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš izslēdz no uzskaites, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
nodokļa parādu personai:
L.H.
par zemi EUR 1.21
soda nauda EUR 1.21
Kopā EUR 2.42
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.3.§ (71.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites Dz.N.
Izskatot Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes Mirdzas
Brūniņas sniegto informāciju par to, ka Dz.N. (mirusi xxxx) bija reģistrēta Neretas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē kā nekustamā īpašuma
nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr
xxxx, pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486
“Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā noteikts, ka
prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts
vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš izslēdz no uzskaites, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
nodokļa parādu personai:
Dz.N.
par zemi EUR 37.66
soda nauda EUR 38.14
Kopā EUR 75.80
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.4.§ (72.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites B.K.
Izskatot Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes Mirdzas
Brūniņas sniegto informāciju par to, ka B.K. (mirusi xxxxx) bija reģistrēta Neretas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē, kā nekustamā īpašuma
nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra Nr
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xxxx, pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486
“Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”. 100.punktu, kurā noteikts, ka
prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts
vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
nodokļa parādu personai:
B.K.
par zemi EUR 42.67
par ēkām EUR 15.62
soda nauda EUR 33.67
Kopā EUR 91.96
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.5.§ (73.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites P.G.
Izskatot Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes Mirdzas
Brūniņas sniegto informāciju par to, ka P.G. (miris xxxx) bija reģistrēts Neretas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē kā nekustamā īpašuma
nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr xxxx,
pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā noteikts, ka prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš izslēdz no uzskaites, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa,
Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
parādu personai:
P.G.
par zemi EUR 31.39
par ēkām EUR 5.98
soda nauda EUR 3.17
Kopā EUR 40.54
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.6.§ (74.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites J.C.
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Izskatot Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciālistes Mirdzas
Brūniņas sniegto informāciju par to, ka J.C. (miris xxxx) bija reģistrēts Neretas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas bāzē kā nekustamā īpašuma
nomnieks par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads, kadastra Nr xxxx,
pamatojoties uz 2009. gada 15 decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurā noteikts, ka prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš izslēdz no uzskaites, atklāti balsojot: PAR –
7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma
parādu personai:
J.C.
par zemi EUR 3.84
par ēkām EUR 2.0
soda nauda EUR 2.41
Kopā EUR 8.25
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ (75.)
Par nekustamā īpašuma „Velgas” Neretas pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatot M.T., S.T., I.T. un V.T. 03.04.2018. iesniegumu (2.1.8/18/223-S) ar lūgumu atļaut
atdalīt no kopīpašuma „Velgas”, Neretas pagasts, Neretas novads, ar kopējo platību 37.9
ha, kas sastāv no divām zemes vienībām: 1. zemes vienības ar platību 27.8 ha, 2. zemes
vienības ar platību 10.1 ha, 2. zemes vienību ar ar platību 10.1 ha jauna nekustamā īpašuma
“Gulbeļi” izveidošanai.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
19.panta pirmo daļu, 20.pantu, 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, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 12.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Velgas”, Neretas pagasts, Neretas novads, 2.
zemes vienību ar platību 10.1 ha jauna nekustamā īpašuma “Gulbeļi” izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu atdalāmajai zemes
vienībai ar kadastra Nr. 3270 010 0153:
-020501 aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu
0.4 kV;0.5 ha,
-050203 servitūts – tiesība uz braucamo ceļu par labu nekustamam īpašumam ar
kadastra Nr. 3270 010 0004 – 0.1 ha.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta
pārvaldes vadītājam J.Zālītim.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
13.§ (76.)
Par nekustamā īpašuma „Zāģeri” sadalīšanu
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot A.K. 20.04.2018. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Zāģeri”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, 3. zemes vienību 11,5 ha platībā un
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Pālēni”, ņemot vērā, ka nekustamais
īpašums sastāv no četrām zemes vienībām 12,9752 ha kopplatībā, un,
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
19.panta pirmo daļu, 20.pantu, 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, saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Zāģeri”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,
vienu zemes vienību 11,5 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Pālēni”.
3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Noteikt paliekošajam nekustamajam īpašumam „Zāģeri” zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei
Odiņai.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
14.§ (77.)
Par zemes vienības „Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri”, Zalves pagasts, Neretas novads,
sadalīšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 17.decembra (protokols Nr.9.,1.§)
lēmumu, zemes vienība „Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri” (kadastra apzīmējums
32960130167) atzīts par pašvaldībai piederošu.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktam līdz zemes
pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā, lēmumu par zemes privatizācijai un zemes reformas
kārtībā veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu
pieņem vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un
normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības.
Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas,
apvienošanas vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums.
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Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmo daļu, Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai piederošo zemes vienību „ Sproģi-Tīrumi-Kalnadruvas-Vēveri”
(kadastra apzīmējums 32960130167) divās daļās saskaņā ar zemes gabala sadales
shēmu (sk. pielikumā).
2. Atdalāmo zemes gabalu izveidot kā jaunu īpašumu ar vienu zemes vienību aptuveni
1,2 ha platībā un apstiprināt tam nosaukumu „Būdas ceļš”.
3. Zemes vienībai „Būdas ceļš” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ( NĪLM
kods 1101).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta
pārvaldes vadītājai Dzintrai Noreikai.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
15.§ (78.)
Par zemes vienības „Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”, Zalves pagasts, Neretas
novads, sadalīšanu
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Saskaņā ar Neretas novada domes 2009.gada 17.decembra (protokols Nr.9.,1.§)
lēmumu, zemes vienība „ Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš” (kadastra apzīmējums
32960090040) atzīts par pašvaldībai piederošu.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktu līdz zemes pirmreizējai
ierakstīšanai zemesgrāmatā, lēmumu par zemes privatizācijai un zemes reformas kārtībā
veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem
vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos
par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. Lēmumam pievieno
grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu
pārkārtošanas risinājums.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmo daļu, Neretas novada domes 2009.gada 24.saptembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai piederošo zemes vienību „ Vilkupe-Vitānmuiža-Ābelītes ceļš”
(kadastra apzīmējums 32960090040) trīs daļās saskaņā ar zemes gabala sadales shēmu
(sk. pielikumā).
2. No atdalāmajām zemes vienībām aptuveni 1.2 ha un 0.5 ha platībā izveidot jaunu
īpašumu un apstiprināt tam nosaukumu „Vilkupes ceļš”.
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3. Atdalītajām zemes vienībām „Vilkupes ceļš” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā ( NĪLM kods 1101).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta

pārvaldes vadītājai Dzintrai Noreikai.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
16.§ (79.)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Bisenieki”
Mazzalves pagastā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot M.M. 09.04.2018. iesniegumu (reģ. nr. 2.1-8/18/244-S) ar lūgumu atdalīt no
īpašuma „Bisenieki”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, ar kopējo platību 20,3 ha, meža
gabalu 6,6 ha platībā jauna nekustamā īpašuma „Ragautski” 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 – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Bisenieki”, Neretas
novada Mazzalves pagastā, ar platību 20,3 ha sadalīšanai atbilstoši pievienotajai skicei.
2. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai piešķirt kadastra apzīmējumu jauna nekustamā
īpašuma ar nosaukumu „Ragautski” izveidošanai ar platību 6,6 ha (vairāk vai mazāk cik
izrādīsies dabā pēc kadastrālās uzmērīšanas).
3. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ar kodu – 0201.
4. Paliekošajai zemes vienībai atstāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV –3007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§ (80.)
Par adrešu datu kārtošanu Neretas novadā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Izskatījusi VZD Adrešu reģistra daļas 2018.gada 16.marta atkārtoto vēstuli (Reģ.Nr.
2.1-15/18/185-S) par informācijas precizēšanu Neretas novadā un tam pievienoto pielikumu
konstatēts:
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Pēc LPSR Jūrmalas pilsētas DDP izpildu komitejas Tehniskās inventarizācijas biroja
Daugavpils ielas, Stučkas rajonā, Neretas ciematā, inventarizācijas lietas, ielas garums noteikts
199,0 metri. Daugavpils iela ir daļa no autoceļa V961 “Nereta - Sleķi”, kas atrodas LR
Satiksmes ministrijas tiesiskajā valdījumā. Ceļa zīme apdzīvotās vietas Nereta sākums
uzstādīta pie zemes vienības ar adresi Daugavpils iela 2A, Nereta, Neretas pagasts, Neretas
novads, ar kadastra Nr. 3270 007 0557, austrumu robežas (skat. pielikumā). Ņemot vērā
iepriekš minēto, īpašums “Sleķi” atrodas Neretas pagasta lauku teritorijā, aiz apdzīvotās vietas
robežas un pēc adresācijas noteikumiem tam adrese nebūtu jāmaina. “Sleķu” īpašnieks
neiebilst adreses maiņai, jo tad īpašums būtu vieglāk atrodams pasta sūtījumu un preču
piegādei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un LR 2015.gada
8.decembra MK noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 7
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt adresi no “Sleķi” Neretas pag., Neretas nov., LV-5118 uz Daugavpils iela 4,
Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118, zemes vienībai ar kadastra Nr.
3270 007 0196
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§ (81.)
Par adresēm Neretas novadā
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Izskatot Valsts zemes dienesta sniegto informāciju, ka veicot datu kvalitātes pārbaudi
ir konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Neretas novadā
vairākiem objektiem ir pārskatāma adrese, jo neatbilst adresācijas noteikumiem, un lūdz
izvērtēt radušos situāciju un pieņemt lēmumu:
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
un 2015.gada 8.decembra MK noteikumiem Nr. 698 „”Adresācijas noteikumi” 9.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības piešķirt adresi, ja adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt
adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām,
un 14.pantu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam, atklāti balsojot: PAR
– 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1. Mainīt adreses Neretas novada Mazzalves pagastā zemes vienībām un ar tām
funkcionāli saistītajām būvēm:
Vecā adrese
Jaunā adrese
Zemes kadastra
Būvju kadastra
apzīmējums
apzīmējums
„Dzeņulīči”, Ērberģe,
Mazzalves pag., Neretas
nov., LV-5133

Skolas iela 1B,
Ērberģe, Mazzalves
pag., Neretas nov., LV-

32660100032

32660100032001
32660100032002
32660100032003
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5133
„Pumpuri”, Ērberģe,
Mazzalves pag., Neretas
nov., LV-5133

Ziedoņu iela 3, Ērberģe,
Mazzalves pag., Neretas
nov., LV-5133

32660100101

32660100032004
32660100032005
32660100101001
32660100101002

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.
19.§ (82.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Juris Zālītis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5., 14., 19., 20.
pantiem, APL 76. pantu, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018. gada 12.aprīļa lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 7 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Agnese Rutka, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Aija Lapiņa, Lāsma Mušperte), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu N. K.
dzīvojamā mājā Rīgas ielā 19, dzīvokli Nr.5 ar kopējo dzīvojamo platību 20,7 m2,
Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to nevar iegūt
īpašumā.
Deklarētā dzīvesvieta: (adrese).
2. Uzdot N.K. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Neretas
pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
3. Uzdot Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājam ar šī lēmuma 1. punktā
minēto personu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz norādīto termiņu.
4. Pēc īres līguma noslēgšanas N.K. 1 (viena) mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
adresē.
5. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdi slēdz plkst.15.50
Nākošā domes sēde 2018.gada 24.maijā, Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas
telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2018. gada 10.maijā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2018. gada 17.maijā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2018. gada 10.maijā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 27.04.2018.
(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 27.04.2018.
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