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.7
Neretas novada Neretas pagastā

2018. gada 28. jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 15.00, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Sēdi atklāj plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par
Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”apstiprināšanu
3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
4. Par pabalstu piešķiršanu
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā:
5.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
E.U. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
5.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
N.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
5.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
V.K. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
5.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
L.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
5.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
L.H. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
5.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
I.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
5.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
D.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
5.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
N.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
5.9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no
V.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
5.10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads;
5.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no S.R. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads;
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5.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.D. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.
5.13. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no V.H. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads.
6. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
7. Par dzīvokļa īpašumu “Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3, dzīv.4” Neretā
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu D.B.
9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
10. Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bisenieki” kad.apz.
xxxx, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, sadalīšanai
12. Par pieprasījumu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā Neretas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā
13. Par nekustamā īpašuma „Ukulāni” Pilskalnes pagastā sadalīšanu
14. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte Kaspars Baltacis, Agnese Rutka (9)
Pašvaldības darbinieki:
Zeltīte Odiņa – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Dzintra Noreika - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja,
Rihards Trukša – Neretas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Mirdza Brūniņa – nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste,
Solvita Bukša - projektu vadības un plānošanas attīstības speciāliste.
1.§ (96.)
Par pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
(Ziņo: Solvita Bukša)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.pantu, Ministru kabineta 05.05.2010.
noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.
2. Publisko pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt Neretas novada informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis” un
Neretas novada mājas lapā paziņojumu par gada publiskā pārskata apstiprināšanu
un nodrošināt iespēju ar tā pilnu tekstu iepazīties Neretas novada pašvaldības
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administrācijā, pagastu pārvaldēs, pagastu bibliotēkās un Neretas novada
pašvaldības mājas lapā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Neretas novada pašvaldības projektu vadības
un plānošanas attīstības speciālists Solvita Bukša.
2.§ (97.)
Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”apstiprināšanu
(Ziņo: Ilona Strade)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldības budžetiem” 16.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
2018.gada 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars
Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne,
Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/2018 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” (Pielikums)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2018 „Grozījumi Neretas
novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Neretas
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
3.§ (98.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Izskatījusi biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” 23.04.2018. vēstuli par atbalstu
politiski represēto personu salidojumam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus EUR 70,00 apmērā dalības maksai Latvijas politiski
represēto personu salidojumā 2018.gada 25.augustā Ikšķilē .
2. Līdzekļus dalības maksai paredzēt no Neretas novada pašvaldības budžeta izglītības,
kultūras un sporta sadaļas līdzekļiem.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – izglītības un kultūras darba speciāliste Žanna
Miezīte.
4.§ (99.)
Par pabalstu piešķiršanu
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(Ziņo: Arvīds Kviesis)
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 14.jūnija
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET nav, ATTURAS – nav, Kaspars Baltacis balsojumā nepiedalās, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 170.00 EUR apmērā 4 personām;
2. Piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā:
2.1.
85 gadu dzīves jubilejā 50.00 EUR apmērā 5 personām;
2.2.
80 gadu dzīves jubilejā 40.00 EUR apmērā 1 personai.
5. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(Ziņo: Mirdza Brūniņa)
5.1.§ (100.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no E.U. 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, E.U. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
E. U. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 34.34 (trīsdesmit četri euro 34 centi).
E.U. 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 E.U. 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 2018.gada
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 6.34 (seši euro 34centi).
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
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attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.U. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūnijam sastāda kopsummā
EUR EUR 34.34 (trīsdesmit četri euro 34 centi.):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 28.00 (divdesmit astoņi
euro 34centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 6.34 (seši euro 34centi);
1.1.3. 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);
1.2. 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.
5.2.§ (101.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no N.V. 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, N.V. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
N.V. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14. jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 222.45 (divi simti divdesmit divi euro 45 centi.)
N.V. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2017.-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
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“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 N.V. 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 2018.gada
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 17.23 (septiņpadsmit euro 23 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 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no N.V., deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūniju sastāda kopsummā
EUR 222.45 (divi simti divdesmit divi euro 45 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 205.22 (divi simti pieci
euro 22 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 17.23 (septiņpadsmit euro 23 centi).
1.1.3. 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);
1.2. 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.
5.3.§ (102.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no V.K. 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, V.K. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
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V.K. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 169.95 (viens simts sešdesmit deviņi euro 95 centi.)
V.K. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2012.-2018.gadam,
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 37.1 panta 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 V.K. 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 2018.gada
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 54.19 (piecdesmit četri euro 19 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 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.K. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūniju sastāda kopsummā
EUR169.95 (viens simts sešdesmit deviņi euro 95 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 115.76 (viens simts
piecpadsmit euro 76 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 54.19 (piecdesmit četri euro 19 centi).
1.1.3. 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);
1.2. 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.
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5.4 .§ (103.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no L.B. 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, L.B. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
L.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 125.99 (viens simts divdesmit pieci euro 99 centi)
L.B. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2017.-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 L.B. 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 2018.gada
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 7.35 (septiņi euro 35 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.B. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūniju sastāda kopsummā
EUR 125.99 (viens simts divdesmit pieci euro 99 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 118.64 (Viens simts
astoņpadsmit euro 64 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 7.35 (septiņi euro 35 centi).
1.1.3. 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);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
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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.
5.5.§ (104.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no L.H. 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, L.H. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas
pagasts, Neretas novads.
L.H. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 34.39 (trīsdesmit četri euro 39 centi)
L.H. 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 L.H. 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 2018.gada
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 6.39 (seši 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, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.H. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
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1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūniju sastāda kopsummā
EUR 34.39 ( trīsdesmit četri euro 39 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 28.00 (divdesmit astoņi
euro 00 centi.);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 6.39 (seši euro 39 centi).
1.1.3.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);
1.2. 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.
5.6 .§ (105.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.V. 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, I.V. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
I.V. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14 jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 45.36 (četrdesmit pieci euro 36 centi)
I.V. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.-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 I.V. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2018.gada
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 10.19 (desmit euro 19 centi).
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Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.V. deklarētā dzīves vieta (adrese) par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūniju sastāda kopsummā
EUR45.36 (četrdesmit pieci euro 36 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 35.17(trīsdesmit pieci euro
17 centi)
1.1.2. nokavējuma nauda – 10.19 (desmit euro 19 centi).
1.1.3. 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);
1.2. 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.
5 .7.§ (106.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no D.L. 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, D.L. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
D.L. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 102.35 (viens simts divi euro 35 centi)
D.L. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2013.-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.
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Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka D.L. 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
14.jūnijam sastāda kopsummā EUR 27.45 (divdesmit septiņi euro 45 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 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no D.L. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūniju sastāda kopsummā
EUR102.35 ( viens simts divi euro 35 centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds – EUR 74.90 (septiņdesmit četri
euro 90 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR27.45 (divdesmit septiņi euro 45 centi);
1.1.3. 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);
1.2. 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. Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērinātam tiesu
izpildītājam I.Kaluginai ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601.
5.8.§ (107.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no N.Z. 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, N.Z. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
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kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
N.Z. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 49.07 (četrdesmit deviņi euro 07 centi)
N.Z. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.-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 N.Z. 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
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 7.44 (septiņi euro 44 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 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no N.Z. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūniju sastāda kopsummā
EUR 49.07 ( četrdesmit deviņi euro 07 centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 41.63 (četrdesmit viens euro
63 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 7.44 (septiņi euro 44 centi).
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 budžetā ir saņēmts nodokļa maksājums);
1.2. 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.86 zvērinātam tiesu
izpildītājam A.Šustam ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Stabu iela 92-18, Rīga, LV-1009.
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5.9.§ (108.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no V.B. 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, V.B. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē,
kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
V.B. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 87.83 (astoņdesmit septiņi euro 83 centi)
V.B. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.-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 V.B. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2018.gada
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 13.61 (trīspadsmit euro 61cents).
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 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.B. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūniju sastāda kopsummā
EUR 87.83 ( astoņdesmit septiņi euro 83centi)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 74.22 (septiņdesmit četri
euro 22 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 13.61 (trīspadsmit euro 61 centi).
1.1.3. 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);
1.2. ar piedziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
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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.
5.10.§ (109.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no I.M. 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, I.M. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads.
I.M. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu “NĪ”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 284.02 (divi simti astoņdesmit četri euro 02 centi.)
I.M. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.-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 I.M. 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 2018.gada
14.jūniju 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, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.M. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
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1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūnijam sastāda kopsummā
EUR 284.02 (divi simti astoņdesmit četri euro 02 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 243.32 (divi simti četrdesmit
trīs euro 32 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 40.70 (četrdesmit euro 70 centi).
1.1.3. 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);
1.2. 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.
5.11.§ 110.)
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 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 131.37 (viens simts trīsdesmit viens euro 37 centi)
S.R. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2013.-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 S.R. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2018.gada
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 34.44 (trīsdesmit četri euro 44 centi).
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Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 18.panta 1.daļas
11.punktu, 26.pantu, 37.1 panta 1.daļu, likuma ,“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), 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 2018.gada 14.jūnijam sastāda kopsummā
EUR 131.37 (Viens simts trīsdesmit viens euro 37 centi.)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 96.93 (deviņdesmit seši euro
93 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 34.44 (trīsdesmit četri euro 44 centi);
1.1.3. 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);
1.2. 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.
5.12.§ (111.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no A.D. 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, A.D. ir
reģistrēta Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads.
A.D. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu “NĪ”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājusi kopsummā EUR 26.01 (divdesmit seši euro 01 cents)
A.D. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 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.
17

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus, un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka A.D. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījusi, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2018.gada
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 7.37 (septiņi 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, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.D, deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
„NĪ”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūniju sastāda kopsummā
EUR 26.01 (divdesmit seši euro 01 cents)
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 18.64 (astoņpadsmit euro
64 centi);
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 7.37 (septiņi euro 37centi).
1.1.3. 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);
1.2. 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.64 zvērinātam tiesu
izpildītājam A,Kaņepei ar ierakstīto vēstuli: prakses vieta Tērbatas iela 5-6, Rīga, , LV-1050
5.13.§ (112.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no V.H. 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, V.H. ir
reģistrēts Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē
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kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts,
Neretas novads.
V.H. aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu „NĪ ”,
Neretas pagasts, Neretas novads, līdz 2018.gada 14.jūnijam pašvaldības budžetā nav
samaksājis kopsummā EUR 108.66 (viens simts astoņi euro 66 centi)
V.H. izsūtītie maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2016.-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 V.H. savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav pildījis, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta 2.daļu, maksātājam tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā
nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, kas uz 2018.gada
14.jūniju sastāda kopsummā EUR 33.24 (trīsdesmit trīs euro 24centi).
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 – 9
deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.H. deklarētā dzīves vieta (adrese), par nekustamo īpašumu
“NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads:
1.1.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 14.jūniju sastāda kopsummā
EUR 108.66 (viens simts astoņi euro 66centi):
1.1.1. nodokļa par nekustamo īpašumu pamatparāds - EUR 75.42 (septiņdesmit pieci
euro 42 centi).
1.1.2. nokavējuma nauda – EUR 33.24 ( trīsdesmit trīs euro 24 centi).
1.1.3. 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);
1.2. 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.
6.§ (113.)
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Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
(Ziņo: Rihards Trukša)
Neretas novada pašvaldība, izskatot jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma ar R.B. par
dzīvokļa xxxx, Nereta, Neretas pagasts, Nertas novads, izbeigšanu un prasības sniegšanu
tiesā, konstatēja:
1) Starp Neretas pagasta padomi, Neretas novada pašvaldību un R.B., par dzīvokli xxxx,
Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā noslēgti sekojoši līgumi:
„Dzīvojamās telpas īres līgums” no 2009.gada 13.oktobra;
„Dzīvojamās telpas īres līgums” Nr. xxx no 2011.gada 18.aprīļa
2) Īrnieks R.B. nav izpildījis augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā
norēķinājies par pamatpakalpojumiem un īres maksu, tāpēc izveidojies parāds EUR
598,95 apmērā par laiku 26.01.2015. – 01.05.2018.
3) Šobrīd ikmēneša maksājums par dzīvokļa īri un pamatpakalpojumiem minētajā
dzīvoklī ir EUR 13,04.
4) Pēdējais maksājums no R.B.EUR 10,99 apmērā saņemts 26.01.2015.
5) 21.02.2018. R.B. tika nosūtīts brīdinājums (Nr.21-02/18) ar informāciju par parāda
esamību un aicinājums to līdz 22.03.2018. labprātīgi samaksāt. 21.03.2018. vēstule
saņemta atpakaļ pašvaldībā.
6) 23.03.2018. R.B. tika nosūtīta atkārtota vēstule “Par pamatpakalpojumu un īres
maksas parādu”, kura arī 27.04.2018. tika saņemta atpakaļ pašvaldībā.
7) 18.05.2018. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tika ievietots oficiālais
paziņojums – uzaicinājums R.B.nokārtot saistības (Laidiens: xxxx., Nr.xxxx Oficiālās
publikācijas Nr.: xxxx
Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma, „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, otrās daļas 3. un 4..punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu,
Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte,
Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 01.07.2018. izbeigt „Dzīvojamās telpas īres līgumu”, kas 18.04.2011. noslēgts ar
R.B., par dzīvokļa xxxx, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā īri un izlikt viņu no
īrētās dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.
2. Noteikt, ka R.B. dzīvojamās telpas xxxx, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā,
jāatbrīvo līdz 30.06.2018. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu
veikt tiesas ceļā.
3. Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres parāda piedziņu no R.B. par dzīvokli
xxxx, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā EUR 611,99 (seši simti vienpadsmit
euro, 99 centi) apmērā par laiku 26.01.2015. – 30.06.2018.
4. Uzdot Neretas novada pašvaldības juriskonsultei Gitai Vegnerei sagatavot prasības
pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta
pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājs Rihards Trukša.
7.§ (114.)
Par dzīvokļa īpašumu “Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3, dzīv.4” Neretā
(Ziņo: Rihards Trukša)
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Izskatot dzīvojamās telpas īrnieces S.R. ierosinājumu atsavināt dzīvokļa īpašumu „Jāņa
Jaunsudrabiņa iela 3 – 4”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, LR
Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 2.3., 3.,5.,7.,punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 45.pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada 14.jūnija
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa,
Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese
Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu Jāņa
Jaunsudrabiņa iela 3, dzīv.4, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads.
2. Pēc dzīvokļa īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā atļaut atsavināt nekustamo īpašumu
– Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3, dzīv.4, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads.
3. Domes priekšsēdētājam izveidot atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisiju.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgais Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
8.§ (115.)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu D.B.
(Ziņo: Rihards Trukša)
Izskatījusi nekustamā īpašuma “NĪ”, Neretas pagastā, Neretas novadā īpašnieces A.K.
2018.gada 7.maija iesniegumu, izvērtējot lietas apstākļus, Neretas novada dome konstatēja:
1) A.K. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu viņai piederošajā nekustamajā
īpašumā “NĪ”, Neretas pagastā, Neretas novadā, D.B. sakarā ar to, ka viņš šajā adresē
faktiski nedzīvo un personai ir zudis tiesiskais pamats būt deklarētam A. K.
piederošajā nekustamajā īpašumā.
2) A.K. un D.B.laulība šķirta xxxx. Iesniegumam pievienots laulības šķiršanu apliecinošs
dokuments.
3) Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatu apliecības kopija, kas apliecina A. K. īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagastā, Neretas novadā (lēmuma
datums 25.09.2014.).
4) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai
ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
5) LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka
personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustāmā īpašumā, ja tai
pieder šis nekustāmais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
6) Saskaņā ar LR MK 11.02.2003noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai
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personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
7) Pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11.pantu, D.B. 2018.gada 9.maijā
uz deklarēto dzīvesvietas adresi tika izsūtīts uzaicinājums iesniegt pašvaldībā
dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam adresē “NĪ”, Neretas
pagastā, Neretas novadā.
8) 2018.gada 12.jūnijā Neretas novada pašvaldība saņēmusi atpakaļ ierakstīto vēstuli ar
atzīmi “beidzies vēstules glabāšanas laiks”.
9) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pants nosaka: “Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”. Pēc LR Iedzīvotāju reģistra
datiem, D.B. līdz šim brīdim pārdeklarāciju uz faktisko dzīvesvietu nav veicis.
10) “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais
pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona,
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2018.gada
14.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija
Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte,
Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads D.B.
2. Lēmums par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
3. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, pašvaldība aktualizē Iedzīvotāju
reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam un iesniedzējam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.§ (116.)
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Rihards Trukša)
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 14.jūnija lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu V.M. un viņas
ģimenes locekļiem dzīvojamā mājā Pasta ielā 16, dzīvokli Nr.8 ar kopējo dzīvojamo
platību 33,3 m2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kas nav privatizējama un to
nevar iegūt īpašumā.
Dzīvesvieta deklarēta (adrese).
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2. Uzdot V. M. 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 V.M. 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.
10.§ (117.)
Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā
(Ziņo: Dzintra Noreika)
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
uz LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
prasībām, konstatējot faktu, ka adrese neatbilst Zalves pagasta teritorijas plānojumam, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt īpašumam - zemei un ēkām “Cīrulīši 1” jaunu adresi: “Jauncīrulīši”, Zalves
pagasts, Neretas novads, LV-5112.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§ (118.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bisenieki” kad.apz.
3266 005 0018, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, sadalīšanai
(Ziņo: Zeltīte Odiņa)
Neretas novada dome ir iepazinusies un izvērtējusi zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Bisenieki” Neretas novada Mazzalves pagastā, sadalīšanai, izveidojot divas zemes
vienības.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanai iesniedzis SIA “GEO Mērniecība” sertificēts zemes
ierīcības darbu veicējs S.M..
Izvērtējot Neretas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
Izskatot S.M. 2018.gada 18.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. 2.1-9/18/390-S, kurā
izteikts lūgums apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bisenieki”,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanai, tika konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašuma „Bisenieki” īpašnieces
M.M. iesniegumu un Neretas novada domes 2018. gada 26.aprīļa lēmumu Nr.79
(protokols Nr. 5, 16.p.). Īpašuma sadales mērķis- zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3266 005 0018 sadalīšanu divās atsevišķās zemes vienībās.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”- (kods 0201).
3. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA “GEO Mērniecība” sertificēts zemes
ierīcības darbu veicējs S.M.
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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, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars
Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bisenieki”, Neretas novada
Mazzalves pagastā sadalīšanai.
2. Piekrist īpašuma „Bisenieki”, Neretas novads, Mazzalves pagasts sadalīšanai saskaņā
ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
3. No nekustamā īpašuma „Bisenieki” atdalīt zemes vienību ar platību 6.1 ha jauna
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Ragautski”, izveidošanai ar kadastra Nr. 3266 005
0070 un noteikt lietošanas mērķi- „Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”- kods 0201.
4. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 14.2 ha un kadastra apzīmējumu 3266 005 0069
ar nosaukumu „Bisenieki” saglabāt esošo lietošanas mērķi - „Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”- kods 0101.
5. Paliekošajai zemes vienībai nodibināt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumus:
1. – 7311020101 – vairāk par 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
2. – 7311050200 – tauvas joslas teritorija gar upi;
3. – 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī
uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
6. Atdalāmajai zemes vienībai nodibināt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību apgrūtinājumus:
1. - 7311020101 – vairāk par 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
3. – 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija meža zemēs;
4. – 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija meža zemēs.
7. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un apgrūtinājumi var tikt precizēti.
8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
12.§
Par pieprasījumu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā Neretas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Arvīds Kviesis skaidro radušos lēmumprojektu – atsaucoties uz novada zemnieku
iesniegumiem, lauksaimniecības konsultantu priekšlikumiem, tika lemts ierosināt domei
apstiprināt Neretas novadā ārkārtas situāciju. 2018.gada 26,jūnijā valdība pasludināja valsts
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mēroga dabas katastrofu. Apzinot lauksaimniekus, vai viņi ir apmierināti ar izsludināto dabas
katastrofu, tika secināts, ka ārkārtas situāciju Neretas novadā izsludināt pašlaik nevajag. Tā kā
valsts mēroga dabas katastrofa tika izsludināta tikai otrdien, 26.jūnijā, tika sagatavots pirms
tam lēmumprojekts:
Izskatot 2018.gada 20.jūnija lauksaimnieku iesniegumus un ņemot vērā, ka:
1) 2017.gada slapjajā rudenī tika apsētas mazas platības ar ziemājiem, augsne palika
neaparta, visi darbi tika atlikti uz pavasari un sēti vasarāji;
2) 2018.gada maija un jūnija mēnešos Neretas novada administratīvajā teritorijā ir
konstatēts kritiski zems nokrišņu līmenis, līdz ar to lauksaimniecības kultūraugi
nesaņēma pietiekošu mitruma daudzumu, lai tiktu nodrošināts to veģetācijas process.
Rezultātā ziemāju graudaugiem notika pāragra lapu atmiršana, vasarājiem sausums un
karstums “nobremzēja” cerošanu, ko arī savos iesniegumos Neretas novada
pašvaldībai norāda Neretas novada administratīvajā teritorijā strādājošie
lauksaimnieki;
3) lauksaimniecības raža Neretas novada administratīvajā teritorijā 2018.gadā tiks iegūta
nepietiekamā apmērā, lai lauksaimnieki spētu veikt norēķinus ar kreditoriem un
izpildīt uzņemtās saistības;
4) saskaņā ar VSIA “Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datiem nokrišņu
daudzums iepriekš minētajā laika periodā ir bijis zemāks par normu ar vidējo nokrišņu
daudzumu 80,7 mm, kas ir par 34% zem sezonas normas
pamatojoties uz likuma „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 6. panta pirmās
daļas 3. punktu, atklāti balsojot:
PAR – ________________,
PRET - _______________,
ATTURAS – __________, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Pieprasīt Ministru kabinetam:
1.1. Izsludināt Neretas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ārkārtas
situāciju lauksaimniecībā ilgstošā sausuma dēļ;
1.2. Uzlikt par pienākumu Zemkopības ministrijai izstrādāt kompensācijas
mehānismus lauksaimniekiem nodarīto zaudējumu kompensēšanai, kā arī rast
iespēju noteikt atvieglotus un savlaicīgus nosacījumus agrākai platību maksājumu
izmaksāšanai un dīzeļdegvielai noteiktās akcīzes nodokļa atcelšanu.
Notiek debates par ierosināto jautājumu.
Pēc debatēm deputāti vienojas, ka lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu Neretas
novadā nepieņems, bet sekos aktīvi līdzi situācijai un, ja būs nepieciešams, tiks sasaukta
ārkārtas sēde.
13.§ (119.)
Par nekustamā īpašuma „Ukulāni” Pilskalnes pagastā sadalīšanu
(Ziņo: Edīte Dābola)
Izskatot M.G., dzīvojošas (adrese), 25.06.2018. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Ukulāni”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, ar kopējo platību 7.9 ha,
kas sastāv no trīs zemes vienībām, zemes vienību ar platību 3.7 ha un zemes vienību ar r
kopējo platību 1.3 ha jauna nekustamā īpašuma izveidošanai.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā noteiks
ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt
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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 – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ukulāni”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
zemes vienību ar platību 3.7 ha un zemes vienību ar platību 1.3 ha jauna nekustamā
īpašuma “Buciņi” izveidošanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi atdalītajām zemes vienībām nav
noteikti:
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai A. Vadzītei..
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.
14.§ (120.)
Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
(Ziņo: Rihards Trukša)
Izskatot E.D. 11.06.2018. iesniegumu (Reģ.11.06.2018. Nr.2.1-9/18/377-S) par pašvaldībai
piekrītošās zemes iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.a) punktu, MK 2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publisko
personu zemes nomu” 7.2. punktu, MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 12.1.1..punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds
Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša, Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita
Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas
novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt E.D. dzīvojoša (adrese), Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes
vienības “Pasta iela 12” daļu , Neretas pagastā, Neretas novadā, ar kadastra Nr. 3270
007 0397 un platību 0.05 ha, uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu 1.5% apmērā no
iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28 euro gadā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- „Transporta līdzekļu garāžu apbūve” – kods
1104 .
2. Neretas pagasta pārvaldes vadītājam viena mēneša laikā noslēgt zemes nomas līgumu
ar E.D..
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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15.§ (121.)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: Arvīds Kviesis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās
daļas 23. punktu, ņemot vērā Neretas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu
komitejas un Finanšu un attīstības komitejas 2018. gada 14. jūnija atzinumus, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Inga Zvilna, Kaspars Baltacis, Evita Vīnakalne, Lāsma Mušperte, Agnese Rutka), PRET nav, ATTURAS – nav, Neretas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Mazzalves pagasta 4 bērnu, kuri trenējas galda tenisā, dalību 2018.gada
vasaras sporta dienās galda tenisā “GTK NAMEJS” Ērberģes muižā – Mazzalves
pamatskolā no 2018. gada 30.jūlija līdz 12.augustam.
2. Segt no Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes 2018. gada
pamatbudžeta līdzekļiem EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro 00 centi) bērnu
ēdināšanai 4 dalībniekiem, līdzekļus pārskaitot pēc rēķina piestādīšanas.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte
Odiņa.
Sēdi slēdz plkst.15.35
Nākošā domes sēde 2018.gada 26.jūlijā, Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas
telpās, plkst.15.00.
Komiteju sēdes Neretā, Neretas novada pašvaldības administrācijas telpās:
 2018. gada 12.jūlijā plkst. 15.00 – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
 2018. gada 12.jūlijā plkst. 15.00 – Sociālās un veselības aprūpes komiteja;
 2018. gada 12.jūlijā plkst. 16.00 – Finanšu un attīstības komiteja.

Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 29.06.2018.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 29.06.2018.
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