27.01.2011.
RUNDĀLES NOVADA
DOMES SĒDES LĒMUMI
Lai sekotu saitei uz vēlamo dokumentu nospiest CTRL un uzklikšķināt uz nosaukuma!
2. Par Rundāles novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem ūdenssaimniecības jomā. 3
3. Par aktualizētā Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā” apstiprināšanu. ........................5
4.Par nolikuma un projektu izvērtēšanas komisijas instrukcijas apstiprināšanu projektu
konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011”. ..........................................................................7
5.Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu Rundāles novada Bāriņtiesā. ......................8
6. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” peldbaseina nodarbību maksas
pakalpojumiem. ........................................................................................................................... 10
7.Par Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu. ..............................................11
8.Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles
novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un
nomas maksas noteikšanu”. ........................................................................................................12
9.Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes zemes” nodošanu
atsavināšanai. ............................................................................................................................... 13
10. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Mazmežotne 1”,
Rundāles pagastā Rundāles novadā........................................................................................... 14
11. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Rundāles pagastā
„Vaski” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0344 un zemesgabala „Rundāles pagasta
zemes” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļas iznomāšanu rīkojot nomas tiesību
izsoli. .............................................................................................................................................15
12. Par Igora Novikova deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu. ............................................17
13.Par adreses piešķiršanu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Graviņas” jaunbūvei.19
14.Par nosaukuma piešķiršanu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgajam Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 009 0044. ............................... 20
15.Par nosaukuma piešķiršanu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgajam Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 003 0521. ............................... 21
16.Par nosaukuma piešķiršanu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgajam Svitenes
pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4088 004 0493. ............................... 22
17.Par nosaukuma piešķiršanu un platības precizēšanu Rundāles novada pašvaldībai
piekritīgajam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4096 007
0091. ..............................................................................................................................................23
18.Par nekustamā īpašuma „Mācītājmājas - Ķesteri” zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
atdalāmajam zemes gabalam. .....................................................................................................24
19. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats
2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļas iznomāšanu Dailim
Jurevicam. ....................................................................................................................................25
20. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats
2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļas iznomāšanu Aivaram
Ilgavižam. .....................................................................................................................................26
21. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats
2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļas iznomāšanu Jurim
Ostrovjonokam. ........................................................................................................................... 27

22. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta
zemes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļas iznomāšanu Jurim
Ostrovjonokam. ........................................................................................................................... 28
23. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu nekustamo īpašumu „Pilsrundāle 75”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0277 un „Pilsrundāle 79” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0281 iznomāšanu Feoktistam Pilinovičam. ....................29
24. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 16”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0219 iznomāšanu Sandrai Griķītei. ......31
25. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Āboliņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 003 0088 iznomāšanu Uldim Nākmanim. ...............32
26. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 124”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0323 iznomāšanu Skaidrītei Auziņai. ...33
27. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 3.5.” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0142 iznomāšanu
Uldim Dzidrumam. ......................................................................................................................34
28. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļas iznomāšanu Edgaram Krūmiņam. 35
29. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Lidijai Vorobjovai uz Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007
0277 un nekustamā īpašuma „Bērsteles pļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4096 007 0100 daļu.......................................................................................................................36
30. Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0275 iznomāšanu Lidijai Vorobjovai...................................................38
31. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rutki” sadalīšanu neizstrādājot zemes
ierīcības projektu. ........................................................................................................................39

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
27.01.2011.

(prot.Nr.1., 2.p.)

2. Par Rundāles novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem ūdenssaimniecības jomā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļā noteikto funkciju „organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana, un attīrīšana)
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, Rundāles novada dome sniedz ar
ūdenssaimniecību saistītos pakalpojumus Rundāles novadā:
1.1.Pilsrundāles teritorijā:
-

ūdens ieguve un sagatavošana;

-

dzeramā ūdens padeve tīklā un piegāde patērētājiem;

-

notekūdeņu savākšana, novadīšana tīklā;

- notekūdeņu attīrīšana.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Pilsrundāles ciemata ūdens lietotājiem apstiprināti
Rundāles pagasta padomes sēdē 2009.gada 29.janvārī (prot.Nr.1, 9.p.).
1.2. Saulaines teritorijā:
-

ūdens ieguve un sagatavošana;

-

dzeramā ūdens padeve tīklā un piegāde patērētājiem;

-

notekūdeņu savākšana, novadīšana tīklā;

- notekūdeņu attīrīšana.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Saulaines ciemata ūdens lietotājiem apstiprināti
Rundāles pagasta padomes sēdē 2009.gada 29.janvārī (prot.Nr.1, 9.p.).
1.3. Svitenes teritorijā:
-

ūdens ieguve un sagatavošana;

-

dzeramā ūdens padeve tīklā un piegāde patērētājiem;

-

notekūdeņu savākšana, novadīšana tīklā;

- notekūdeņu attīrīšana.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Svitenes ciemata ūdens lietotājiem apstiprināti
Rundāles novada domes sēdē 2009.gada 24.septembrī (prot.Nr.6, 8.p.)
1.4. Bērsteles teritorijā:

-

ūdens ieguve un sagatavošana;

-

dzeramā ūdens padeve tīklā un piegāde patērētājiem;

-

notekūdeņu savākšana, novadīšana tīklā;

- notekūdeņu attīrīšana.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Bērsteles ciemata ūdens lietotājiem apstiprināti
Viesturu pagasta padomes sēdē 2008.gada 27.maijā (prot.Nr.5, 2.p.).
1.5. Viesturu teritorijā:
-

ūdens ieguve un sagatavošana;

-

dzeramā ūdens padeve tīklā un piegāde patērētājiem;

-

notekūdeņu savākšana, novadīšana tīklā;

- notekūdeņu attīrīšana.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Viesturu ciemata ūdens lietotājiem apstiprināti
Viesturu pagasta padomes sēdē 2008.gada 27.maijā (prot.Nr.5, 2.p.).
1.6. Ziedoņu teritorijā:
-

ūdens ieguve un sagatavošana;

- dzeramā ūdens padeve tīklā un piegāde patērētājiem;
Ūdensapgādes tarifi Ziedoņu ciemata ūdens lietotājiem apstiprināti Rundāles pagasta
padomes sēdē 2009.gada 29.janvārī (prot.Nr.1, 9.p.).
1.7. Punslavu teritorijā:
-

ūdens ieguve un sagatavošana;

- dzeramā ūdens padeve tīklā un piegāde patērētājiem;
Ūdensapgādes tarifi Punslavu ciemata ūdens lietotājiem apstiprināti Rundāles pagasta
padomes sēdē 2009.gada 29.janvārī (prot.Nr.1, 9.p.).
1.8. Tīrumu teritorijā:
-

ūdens ieguve un sagatavošana;

- dzeramā ūdens padeve tīklā un piegāde patērētājiem;
Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Tīrumu ciemata ūdens lietotājiem apstiprināti
Rundāles novada domes sēdē 2009.gada 24.septembrī (prot.Nr.1, 9.p.).
1.9. Vecrundāles teritorijā:
-

ūdens ieguve;

-

dzeramā ūdens padeve tīklā un piegāde patērētājiem;

Ūdensapgādes tarifi Vecrundāles ciemata ūdens lietotājiem apstiprināti Rundāles novada
domes sēdē 2010.gada 30.decembrī (prot.Nr.13, 5.p.).
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3. Par aktualizētā Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 5.punktu, Rundāles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un Ministru kabineta noteikumu Nr.912 “Ūdensapgādes,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 7. un 8 punkta
nosacījumiem un Latvijas Republikas Vides ministrijas 2010.gada 26.novembra vēstuli
Nr.4.2.1-16/4517 ar norādītajām neatbilstībām SIA „Uzņēmējdarbības atbalsta centrs”
izstrādātajā Tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā”, kuras nepieciešams aktualizēt,
1. apstiprināt aktualizēto SIA „Uzņēmējdarbības atbalsta centrs” izstrādāto Tehniski
ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles
novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā”, prioritāro investīciju programmas finanšu
plānu un projekta pasākumu (komponenšu) sarakstu saskaņā ar Pielikumu Nr.1.;
2. projekta finansēšanā nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL
42663,84, kas sastāda 15% no projekta kopējām izmaksām un sagatavot un iesniegt
iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai LVL 241 761,74;
3. realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus;
4. PVN nodokļu izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli” normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu;
5. organizēt investīciju projekta pieteikuma sagatavošanu un projekta realizāciju,
nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus
atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējiem;
6. projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 241 762 vai citā ekvivalentā
valūtā uz 25 gadiem paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc 3 gadiem.
Pielikumā: 1. ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju

skaitu līdz 2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Svitenes pagastā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma
prioritāro investīciju programmas finanšu plāns, projekta pasākumu plāns
(komponenšu) saraksts uz 1 lapas,
2. Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Rundāles novada Svitenes pagastā”.
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4.Par nolikuma un projektu izvērtēšanas komisijas instrukcijas apstiprināšanu projektu
konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu, Rundāles novada domes
2010.gada 21.decembrī noslēgto līgumu Nr.P00949 ar Nīderlandes fondu Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij par finansējuma piešķiršanu iedzīvotāju iniciētu
projektu īstenošanai,
1. apstiprināt projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011” nolikumu;
2. apstiprināt projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011” projektu
izvērtēšanas komisijas instrukciju.
Pielikumā : 1. „Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011” nolikums uz 9
(deviņām) lpp.;
2.
Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011” Projektu
izvērtēšanas komisijas instrukcija uz 3 (trīs) lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
27.01.2011.

(prot.Nr.1., 5.p.)

5.Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu Rundāles novada Bāriņtiesā.
Rundāles novada pašvaldībā ar iesniegumu vērsies Latvijas Republikas Saeimas
deputāts Imants Parādnieks (Nacionālās apvienības „Visu Latvijai! - “Tēvzemei un
Brīvībai”/LNNK”), aicinot izskatīt iespēju Rundāles novada domē pieņemt lēmumu par
valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu par paraksta īstuma apstiprināšanu Rundāles
novadā deklarētajiem Latvijas pilsoņiem grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas
Satversmē. Tādejādi nodrošinot iespēju katram Rundāles novadā deklarētajam
pilngadīgam Latvijas pilsonim iespēju parakstīties Latvijas Republikas Satversmes
grozījumu ierosināšanai.
Pašlaik notiek parakstu vākšana Nacionālās apvienības „Visu Latvijai! - “Tēvzemei un
Brīvībai”/LNNK” ierosinātajiem Satversmes 112.panta grozījumiem un Pārejas
noteikumiem, kas paredz pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā visās valsts
finansētajās skolās no 2012.gada 1.septembra.
Likuma „Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu” 22.pants nosaka, ka ne
mazāk kā 10000 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem ir tiesības, norādot savu vārdu,
uzvārdu un personas kodu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu. Katram parakstam ne agrāk kā 12
mēnešus pirms likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta iesniegšanas Centrālajai
vēlēšanu komisijai jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra vai pašvaldības institūcijā, kura
veic notariālas darbības.
Bāriņtiesu likuma 61. panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka Bāriņtiesa savā darbības
teritorijā apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu
uz dokumentiem, šī likuma 79.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā nodeva par paraksta
apliecināšanu ir Ls 2,00 (divi lati).
Rundāles novada Bāriņtiesa papildus ierosina piemērot valsts nodevas atvieglojumus
50% apmērā par Rundāles novada Bāriņtiesas pakalpojumiem: mantojuma saraksta
sastādīšanu, par pilnvaru sagatavošanu un pilnvaras apliecināšanu trūcīgām personām
(ģimenēm).
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 3.panta trešo daļu konkrētās valsts
nodevas likumā vai Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām var dot tiesības piemērot
atvieglojumus tām valsts nodevām, kuras ieskaitāmas pašvaldību budžetos.

Atbilstoši Bāriņtiesas likuma 79.pantam valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem
ieskaita pašvaldības budžetā un pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu
atvieglojumus par bāriņtiesas pakalpojumiem.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79.pantu, kā arī lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību
likumdošanas iniciatīvas jomā,
1. piemērot valsts nodevas atvieglojumus 100% apmērā Rundāles novada iedzīvotājiem
par paraksta īstuma apliecināšanu Rundāles novada Bāriņtiesā uz likumprojekta
vai Latvijas Republikas Satversmes grozījumu projekta, kā arī par grozījumu
ierosināšanu likumdošanas aktos un Latvijas Republikas Satversmē;
2. piemērot valsts nodevas atvieglojumus 50% apmērā Rundāles novada trūcīgām
personām (ģimenēm) par Rundāles novada Bāriņtiesas pakalpojumiem:
2.1. par mantojuma saraksta sastādīšanu;
2.2. par pilnvaras sagatavošanu;
2.3. par pilnvaras apliecināšanu.
Lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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6. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” peldbaseina nodarbību maksas
pakalpojumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)_apakšpunktu, kas nosaka, ka Dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, Izglītības
likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Izglītības iestādes var saņemt
papildu finanšu līdzekļus sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā vai satversmē
noteiktajos gadījumos, Rundāles novada pirmsskolas izglītības „Mārpuķīte” nolikuma
45.punktu, kas nosaka, ka Iestāde sniedz ēdināšanas, ārpus nodarbību darba, konsultatīvos
vai citus pakalpojumus (medicīnas), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai un
maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina Rundāles novada dome ar savu
lēmumu, pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” 2010.gada 2.decembra iesniegumu
Nr.209, apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” peldbaseina maksas
pakalpojumus:
Nr.p.k.

1.

2.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena
bez PVN,
latos

1 nodarbība

2.50

mēneša
abonements
(četrām
Kustību attīstības nodarbības peldbaseinā 3-7 (8)
nodarbībām)
gadus veciem bērniem grupās
mēneša
abonements
(astoņām
nodarbībām)
Kustību attīstības individuāla nodarbības
peldbaseinā 3-7 (8) gadus veciem bērniem
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7.Par Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu.
Ar Rundāles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu Nr.8 (prot.Nr.13) tika izbeigta
Daigas Straņķes, personas kods ***, darbība Rundāles novada vēlēšanu komisijā un noteikts
jauns vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņš līdz 2011.gada 15.janvārim.
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 7.panta pirmo daļu Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir
reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības
institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem
Latvijas pilsoņiem (turpmāk - vēlētāju grupa).
2011.gada 14.janvārī Rundāles novada domē saņemts Rundāles novada domes deputāta
Aivara Okmaņa pieteikums Rundāles novada vēlēšanu komisijai, ar kuru deputāts par Rundāles
novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu izvirza Žannu Matulēviču, personas kods ***,
dzīvesvieta ***. Pieteikumam pievienots kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas
kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 2.panta otro
daļu 10.pantu,
ievēlēt par Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekli Žannu Matulēviču, personas
kods ***.
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8.Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a)_apakšpunktu, 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu,
apstiprināt Rundāles novada domes 2011.gada saistošos noteikumus Nr.1 „Par Rundāles
novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu”
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldības neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” uz 2 (divām) lp.;
2. Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldības neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” paskaidrojuma
raksts uz 1 (vienas) lp.
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9.Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes zemes” nodošanu
atsavināšanai.
Rundāles novada domei 2010.gada 28.decembrī zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu „Mazmežotnes zemes”, Rundāles pagasts, Rundāles
novads, kadastra Nr.4076 004 0049. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām ar
kopējo platību 5,8403 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Iepriekšminētais nekustamais īpašums turpmāk
nav nepieciešams Rundāles novada domei un tās iestādēm to funkciju veikšanai.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajai daļai
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo un piekto daļu, 9.panta otro daļu,
1. nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Rundāles novada
pašvaldības nekustamo īpašumu – „Mazmežotnes zemes”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā ar kadastra Nr.40760040049, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar
kopējo platību 5,8403 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2. noteikt, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu un novērtēšanu organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanas komisija sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:

Rundāles novada domes izpilddirektors Aldis Smilga;

Komisijas locekļi:

Finanšu nodaļas vadītāja Marija Teišerska,
Attīstības nodaļas vadītāja Inta Klīve,
Juridiskās nodaļas vadītāja Ineta Ruhocka,
Kancelejas vadītāja Kristīne Kosoja.
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10. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Mazmežotne 1”,
Rundāles pagastā Rundāles novadā.
Pamatojoties uz likuma „par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta ceturto daļu un 2009.gada
19.marta pirkuma līgumu Nr.26/2009, kas noslēgts starp Rundāles pagasta padomi un
zemnieku saimniecību „Sējas” par nekustamā īpašuma „Mazmežotne 1” Rundāles pagastā,
Bauskas rajonā neprivatizēto daļu (1711/1947) iegādi”,
dzēst ierakstus Bauskas Zemesgrāmatu nodaļā par Rundāles novada pašvaldības
īpašuma tiesībām uz nekustamā īpašuma „Mazmežotne 1”, Rundāles pagastā
Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 004 0071, neprivatizēto daļu sakarā ar dzīvojamās
mājas privatizācijas pabeigšanu.
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11. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Rundāles pagastā
„Vaski” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0344 un zemesgabala „Rundāles pagasta zemes” ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļas iznomāšanu rīkojot nomas tiesību izsoli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka,
lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita
nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2007.gada 30.oktobra Ministru
kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”18.,
19.punktu,
1. iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu
Rundāles pagastā „Vaski” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0334 un
neapbūvēta zemesgabala Rundāles pagastā „Rundāles pagasta zemes” ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļu rīkojot zemes nomas tiesību izsoli,
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
Rundāles pagastā „Vaski” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0334 un
neapbūvēta zemesgabala Rundāles pagastā „Rundāles pagasta zemes” ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļas zemes nomas tiesību izsoles
noteikumus saskaņā ar pielikumu;
3. izveidot zemes nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars
Okmanis;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Rundāles novada domes Finanšu nodaļas
vadītāja Marija Teišerska;
Komisijas locekļi – Rundāles novada domes izpilddirektors Aldis Smilga,
Rundāles novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Inta
Klīve,
Rundāles novada domes Juridiskās nodaļas vadītāja Ineta
Ruhocka.

Pielikumā: 1. Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles
pagastā „Vaski” ar kadastra apzīmējums 40760030344 zemes nomas
tiesību izsoles noteikumi uz 7 lp.,
2. Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles
pagastā „Rundāles pagasta zemes” ar kadastra apzīmējumu 40760030457
daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz 7 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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12. Par Igora Novikova deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Rundāles novada domē 2010.gada 21.decembrī saņemts nekustamā īpašuma
***kopīpašnieces Baibas Simsones, dzīvojošas *** iesniegums, kuru parakstījuši iepriekšminētā
nekustamā īpašuma kopīpašnieki Irēna Simsone un Artūrs Simsons, ar lūgumu anulēt reģistrēto
dzīvesvietu ***, Igoram Novikovam, personas kods ***. Iesniegumā norādīts, ka Igors
Novikovs deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo gadu, ir izbraucis no Latvijas, nesastāv laulībā ar
iesnieguma iesniedzēju Baibu Simsoni ar kuru Igoram Novikovam ir kopīgs dēls Rinalds
Novikovs. Pašreizējā Igora Novikova dzīvesvietas adrese iesniedzējai nav zināma.
Saskaņā ar 2006.gada 20.marta Mantojuma apliecību, reģistrētu zvērināta notāra Zentas
Reliņas aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.2369, nekustamā īpašuma ***, kadastra Nr.
40969000003 tiesiskie valdītāji ir Irēna Simsone, Artūrs Simsons un Baiba Simsone, katram 1/3
(viena trešā domājamā daļa).
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai tiesisks pamats personai
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ir ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā
uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, dzīvesvietas maiņas gadījumā
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Rundāles novada Sociālais dienests 2011.gada 12.janvārī ir veicis Baibas Simsones ģimenes
apsekošanu dzīvesvietā. Konstatēts, ka Igors Novikovs kopš 2009.gada rudens *** nedzīvo, dēlu
materiāli neatbalsta.
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu konstatēts, ka Igoram Novikovam, personas kods
***nav tiesiska pamata zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, līdz ar to ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulējamas.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, Viesturu pagastā, Rundāles novadā Igoram
Novikovam, personas kods ***.

Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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13.Par adreses piešķiršanu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Graviņas” jaunbūvei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, „Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16. pantu, 2009. gada 3. novembra MK noteikumiem Nr.
1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. punktam un Armanda Drengera, personas kods
***deklarētā adrese *** 2011. gada 17. janvāra iesniegumu par adreses piešķiršanu uz
nekustamā īpašuma Graviņas, kadastra apzīmējums 4076 004 0041, zemes esošajai jaunbūvei.
piešķirt uz nekustamā īpašuma Graviņas, kadastra numurs 4076 004 0041, zemes
esošajai jaunbūvei adresi Graviņas, Rundāles pag., Rundāles nov., LV 3921.
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14.Par nosaukuma piešķiršanu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 009 0044.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu un 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 15.panta 1.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta
devīto daļu,
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 4076 009 0044, nosaukumu „Lauči”.
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15.Par nosaukuma piešķiršanu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 003 0521.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu un 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 15.panta 1.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devīto daļu,
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 4076 003 0521, nosaukumu „Aplociņi”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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16.Par nosaukuma piešķiršanu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgajam Svitenes pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4088 004 0493.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu un 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 15.panta 1.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devīto daļu,
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 4088 004 0493, nosaukumu „Svitenes parks”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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17.Par nosaukuma piešķiršanu un platības precizēšanu Rundāles novada pašvaldībai
piekritīgajam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4096 007 0091.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu un 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 15.panta 1.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devīto daļu,
1. piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 4096 007 0091, nosaukumu „Lielbērsteles parks”,
2. precizēt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Lielbērsteles parks”, kadastra numurs 4076 008 0284, platību no 4,1 ha uz 5,2
ha.
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18.Par nekustamā īpašuma „Mācītājmājas - Ķesteri” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajam zemes gabalam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2007.gada
11.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas
16.1.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra (prot.Nr.9.,10.p.) apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem Nr.5, Rundāles novada domes 2010.gada 28. janvāra “Zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu nekustamajam īpašumam “Mācītājmājas -Ķesteri” ar kadastra
numuru 4076 004 0018 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40760040018 un Valsts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas valsts mērnieks”, licence Nr.181, iesniegto
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Zemes ierīcības projekta lietu nekustamajam īpašumam
„Mācītājmājas-Ķesteri” kadastra numuru 4076 004 0018 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4076 004 0018, Rundāles novada Rundāles pagastā un nosaukuma piešķiršanu
atdalāmajam zemes gabalam:
1. apstiprināt Rundāles novada Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mācītājmājas Ķesteri”, kadastra numurs 4076 004 0018, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
004 0018 zemes ierīcības projektu;
2. no nekustamā īpašuma „Mācītājmājas -Ķesteri” atdalītajam zemes gabalam piešķirt
nosaukumu „Mežotnes baznīca”;
3. no nekustamā īpašuma „Mācītājmājas -Ķesteri” atdalītajam zemes gabalam „Mežotnes
baznīca” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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19. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļas iznomāšanu Dailim Jurevicam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un Daiļa Jurevica, personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta ***, 2010.gada 5. oktobra iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļu 0,45 ha
platībā un ņemot vērā to, ka iepriekšējais zemes gabala nomnieks ir atteicies no nomas tiesībām
un zemes gabals tika izsludināts par brīvu nomas zemes gabalu informatīvajā izdevumā
„Rundāles novada ziņas” septembra numurā,
1. iznomāt Dailim Jurevicam, personas kods *** , pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2” ar kadastra numuru 4076 003 0458, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļu 0,51 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjosla(Rundāles pils apbūves
ansamblis);
3. ceļa servitūts.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0458 daļas skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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20. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļas iznomāšanu Aivaram Ilgavižam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un Aivara Ilgaviža, personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta ***, 2010.gada 20.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu
„Pilsrundāles ciemats 2” 0,57 ha platībā un ņemot vērā to, ka iepriekšējais zemes gabala
nomnieks jau ilgāku laiku neapsaimnieko zemes gabalu un informācija par brīvu nomas zemes
gabalu tika izvietota pie informatīvajiem ziņojumu dēļiem novada domes un pagastu pārvalžu
ēkās,
1. iznomāt Aivaram Ilgavižam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2” ar kadastra numuru 4076 003 0458, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļu 0,57 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. ceļa servitūts;
3. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjosla (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0458 skice uz 1 lpp.
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21. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļas iznomāšanu Jurim Ostrovjonokam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un Jura Ostrovjonoka, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, 2010.gada 26. novembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustamā
īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļu
0,3 ha platībā, ko nomāja viņa māte G.Ostrovjonoka,
1. iznomāt Jurim Ostrovjonokam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2” ar kadastra numuru 4076 003 0458,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļu 0,3 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. ceļa servitūts;
3. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjosla (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0458 daļas skice uz 1 lpp.
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22. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļas iznomāšanu Jurim Ostrovjonokam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un Jura Ostrovjonoka, personas kods ***,
deklarētā ***, 2010.gada 26. novembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļu 0,52 ha
platībā, ko nomāja viņa māte G.Ostrovjonoka,
1. iznomāt Jurim Ostrovjonokam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” ar kadastra numuru 4076 003
0457, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļu 0,52 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem
(Pilsrundāle-Svitene-Klieņi);
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjosla (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0457daļas skice uz 1 lpp.
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23. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu nekustamo īpašumu „Pilsrundāle 75” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0277 un „Pilsrundāle 79” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0281 iznomāšanu Feoktistam Pilinovičam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un Feoktista Pilinoviča, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, 2010.gada 20.oktobra iesniegumu ar lūgumu iznomāt divas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 4076 003 0277 un 4076 003 0281 un ņemot vērā to, ka
iepriekšējie zemes gabala nomnieki ir atteikušies no nomas tiesībām un zemes vienības tika
izsludināts par brīvām nomas zemes vienībām informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziņas”
novembra numurā,
1. iznomāt Feoktistam Pilinovičam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 75” ar kadastra numuru 4076 003 0277 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0277, 0,03 ha platībā, un pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 79” ar kadastra numuru 4076 003
0281, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0281, 0,03 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjosla(Rundāles pils apbūves
ansamblis);
3. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjosla(Rundāles pils apbūves
ansamblis);
4. ceļa servitūts.
Pielikumā: Nekustamo īpašumu „Pilsrundāle 75” un „Pilsrundāle 79” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 4076 003 0277 un 4076 003 0281 skice uz 1 lpp.
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24. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 16” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0219 iznomāšanu Sandrai Griķītei.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un Sandras Griķītes, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, 2010.gada 2.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu
„Pilsrundāle 16” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0219 un ņemot vērā to, ka šo zemes gabalu
nomāja iesnieguma iesniedzējas vīrs, kurš atteicās no nomas tiesībām un vēlas lai tās iegūst viņa
sieva,
1. iznomāt Sandrai Griķītei, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 16” ar kadastra numuru 4076 003 0219 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0219, 0,03 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjosla(Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 16” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0219 skice uz 1 lpp.
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25. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Āboliņi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 003 0088 iznomāšanu Uldim Nākmanim.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un Ulda Nākmaņa, personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta ***, 2010.gada 10.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 4088 003 0088 un ņemot vērā to, ka no zemes gabala nomas tiesībām
atteicies iepriekšējais zemes nomnieks un zemes gabals tika izsludināts par brīvu nomas zemes
gabalu informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziņas” decembra numurā. Par zemes gabala
iznomāšanu iesniegumu iesniedzis tikai Uldis Nākmanis, Zemes nomas līgumu noslēgt uz
vienu gadu,
1. iznomāt Uldim Nākmanim, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Āboliņi” ar kadastra numuru 4088 003 0088 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 003 0088, 0,5 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumu:
1. ceļa servitūts.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Āboliņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 003 0088 skice uz 1 lpp.
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26. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 124” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0323 iznomāšanu Skaidrītei Auziņai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un Skaidrītes Auziņas, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, 2010.gada 29.novembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt mazdārziņu
„Pilsrundāle 124” 0,06 ha platībā un ņemot vērā to, ka iepriekšējais zemes gabala nomnieks ir
atteicies no nomas tiesībām un zemes gabals tika izsludināts par brīvu nomas zemes gabalu
informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziņas” decembra numurā,
1. iznomāt Skaidrītei Auziņai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 124” ar kadastra numuru 4076 003 0323, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0323, 0,06 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjosla (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 124” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0323 skice uz 1 lpp.
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27. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.5.”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0142 iznomāšanu Uldim Dzidrumam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un Ulda Dzidruma, personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta ***, 2010.gada 21.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt mazdārziņu „Saulaine
mazdārziņš 3.5.” 0,05 ha platībā un ņemot vērā to, ka zemes gabals vairākkārt tika izsludināts
par brīvu nomas zemes gabalu informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziņas”,
1. iznomāt Uldim Dzidrumam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.5.” ar kadastra numuru 4076 008 0142, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0142, 0,05 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. aizsargjoslas teritorija ap valsts nozīmes kultūras pieminekli (Kaucmindes
pils).
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.5.” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0142 skice uz 1 lpp.
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28. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļas iznomāšanu Edgaram Krūmiņam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un Edgara Krūmiņa, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, 2010.gada 28. decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt mazdārziņu
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 04191, 0,07 ha platībā, Bērstelē, ko nomāja viņa sieva Ilze
Krūmiņa,
1. iznomāt Edgaram Krūmiņam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra numuru 4096 007 0191, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 0073 0191 daļu 0,07 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. ceļa servitūts.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4096 007 0191 daļas skice uz 1 lpp.
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29. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Lidijai Vorobjovai uz Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0277 un
nekustamā īpašuma „Bērsteles pļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0100
daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un Lidijas Vorobjovas, personas kods ***,
deklarētā dzīves vieta ***, 2010.gada 8.augusta iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas
līgumu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4096 007 0277, 0,59 ha platībā, 4096
007 0100, 1,1 ha platībā,
1. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 20.martā noslēgtā Zemes nomas
līguma ar Lidiju Vorobjovu, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” ar kadastra numuru 4096 007 0275 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0277, 0,59 ha platībā, un nekustamā
īpašuma „Bērsteles pļavas” ar kadastra numuru 4096 007 0099 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4096 007 0100 daļu 1,1 ha platībā, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena
no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2011.gada 1.janvāra, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši
pašvaldības saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt apgrūtinājumus iznomātajām zemes vienībām:
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0277
1. aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļu (BērsteleCentra kalte);
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0100
2. ūdensteces (Svitenes upes) aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.

Pielikumā: 1. Nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0277 skice uz 1 lpp.,
2. Nekustamā īpašuma „Bērsteles pļavas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0100 daļas skice uz 1 lpp.
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30. Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0275 iznomāšanu Lidijai Vorobjovai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, ņemot vērā to, ka 2010.gada 8.augustā Dzintra
Mihailova atteicās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007
0275, kura tika izsludināta par brīvu nomas zemes vienību, un Lidijas Vorobjovas, personas
kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2010.gada 8.augusta iesniegumu ar lūgumu iznomāt
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4096 007 0275, 1,0 ha platībā,
1. iznomāt Lidijai Vorobjovai, personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” ar kadastra numuru 4096 007 0275 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0275, 1,0 ha platībā, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt apgrūtinājumus iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4096 007 0275:
1. aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldības autoceļiem
(Bērstele-Centra kalte).
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4096 007 0275 skice uz 1 lpp.
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31. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rutki” sadalīšanu neizstrādājot zemes ierīcības
projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
20.jūnija likumu „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, Rundāles novada domes 2009.gada
27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 un Borisa Muravjova,
personas kods ***, deklarētā adrese ***, 2011.gada 21.janvāra iesniegumu, kurā tiek
lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Rutki” ar kadastra Nr. 40760060018, 64.3 ha
kopplatībā, 2 zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 40760060019 un 40760060091,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta, Rundāles novada nekustamā īpašuma
„Rutki” ar kadastra numuru 40760060018, 64.3 ha kopplatībā, neapbūvētas
divas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 40760060019, 9.4 ha platībā un
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760060091, 8.3 ha platībā neizstrādājot
zemes ierīcības projektu;
2. atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40760060019 piešķirt
nosaukumu „Līdumnieki”;
3. atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40760060091 piešķirt
nosaukumu „Taures”.
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