24.02.2011.
RUNDĀLES NOVADA
DOMES SĒDES LĒMUMI
Lai sekotu saitei uz vēlamo dokumentu nospiest CTRL un uzklikšķināt uz nosaukuma!
2. Par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes dibināšanu. .......................2
3.Par Rundāles novada domes nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles
novada sabiedrisko organizāciju darbībai”. ..............................................................................4
4. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes izveidošanu un
deleģējuma līguma slēgšanu. ........................................................................................................5
5. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošo noteikumu Nr.2 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā” apstiprināšanu.
.........................................................................................................................................................6
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Verai Minkevičai. ..................................7
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Arvīdam Pēkalim. .................................9
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Maigai Smilgai. ....................................11
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vilmai Skrundeniecei. .........................13
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jānim Skujeniekam. .........................15
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Oļegam Burkovskim. ........................17
12. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles pagastā
„Vaski” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0344 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.............................................................................................................................. 19
13. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles pagastā
„Rundāles pagasta zemes” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļas zemes nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. ....................................................................................20
14. Par izmaiņām Rundāles novada iepirkumu komisijas sastāvā. ........................................21
15. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0330 iznomāšanu Vadimam
Ksenofontovam. ........................................................................................................................... 22
16. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Vairogu mazdārziņš
2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 008 0087 iznomāšanu Raimondam
Pīpiņam. ........................................................................................................................................23
17. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar
kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļas iznomāšanu Irinai Antoņenko. .......................... 24
18. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
„Bērsteles iela 9” dzīvokļu īpašniekiem. ....................................................................................25
19. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jēdžūni” ar kadastra numuru 4076 010
0006 sadalīšanu izstrādājot Zemes ierīcības projektu. ............................................................ 26
20. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6” ar kadastra
numuru 4076 003 0459 sadalīšanu, atdalot divas zemes vienības, par nosaukumu
piešķiršanu un par zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajām zemes vienībām. ......27
21. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam. .......28
22. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Cīrulīši”, kadastra numurs 4076 003 0139,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai. .........................................29
23. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Austrumi”, kadastra numurs 4088 004 0053,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. ..................................................................................30

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
24.02.2011.

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

2. Par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes dibināšanu.
Rundāles novada domē izskatīta un izvērtēta Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas
2011.gada 7.janvāra vēstule Nr.12-11, kurā lūgts Rundāles novada domi izvērtēt iespēju pārņemt
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādes lietošanas
tiesības bez atlīdzības pašvaldības rīcībā, veidojot to par speciālo izglītības iestādi un Izglītības
un zinātnes ministrijas 2011.gada 27.janvāra vēstule Nr.1-12/39 „Par Īslīces SOS pirmsskolas
izglītības iestādi”, kurā minēti ieteikumi Rundāles un Bauskas novadu pašvaldībām par
turpmāko Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādes
statusu, kā pašvaldības izglītības iestādei, tai skaitā speciālo pirmsskolas izglītības programmu
īstenošanai.
Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt
bērniem, tajā skaitā arī bērniem ar speciālajām vajadzībām, kuru dzīvesvieta deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai
tuvākajā izglītības iestādē.
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas pirmo punktu novada pašvaldība
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības
iestādes, tai skaitā internātskolas, speciālās izglītības iestādes un klases, kā arī pirmsskolas
izglītības grupas bērniem ar speciālām vajadzībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, kurā noteikts, ka viena no
pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošinot
pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs un
14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai pildot savas funkcijas, likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes,
Izglītības likuma 17.panta trešo daļu,
1. dibināt jaunu Rundāles novada speciālo pirmsskolas izglītības iestādi uz Bērnu
ciematu asociācijas Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādes materiāli tehniskā
nodrošinājuma pamata ar 2011.gada 1.jūliju;
2. uzdot Attīstības nodaļas speciālistei izglītības un IT jomā Zinaidai Sparānei un
Juridiskās nodaļas vadītājai Inetai Ruhockai pēc lēmuma parakstīšanas sagatavot
nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā,
saskaņojuma speciālās izglītības iestādes dibināšanas saņemšanai;

3. pēc Rundāles novada domes lēmuma saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes
ministriju slēgt līgumu ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju par Īslīces SOS
pirmsskolas izglītības iestādes ēku, materiāli tehniskā nodrošinājuma pieņemšanu
bezatlīdzības lietošanā;
4. uzdot Attīstības nodaļas speciālistei izglītības un IT jomā Zinaidai Sparānei,
Juridiskās nodaļas vadītājai Inetai Ruhockai un Finanšu nodaļas vadītājai Marijai
Teišerskai pēc Rundāles novada domes lēmuma saskaņošanas ar Izglītības un
zinātnes ministriju sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes darbības uzsākšanai.
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3.Par Rundāles novada domes nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada
sabiedrisko organizāciju darbībai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu un 21.panta 27.punktu, kā arī lai pašvaldība efektīvāk varētu realizēt
vietējo iedzīvotāju intereses un atbalstīt Rundāles novada iedzīvotāju brīvprātīgo
iniciatīvu,
apstiprināt nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada
sabiedrisko organizāciju darbībai” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Nolikums „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko
organizāciju darbībai” uz 4 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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4. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes izveidošanu un deleģējuma
līguma slēgšanu.
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa nosaka, ka pašvaldība, lai nodrošinātu
savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un
nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi. Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas
likuma 13.panta septītajai daļai pašvaldībai ir tiesības deleģēt iepriekšminētos uzdevumus,
slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja šī persona attiecīgo uzdevumu
var veikt efektīvāk. Savukārt iepriekšminētā panta otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes
uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā
aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 23. un 27.punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas
41.panta pirmo un otro daļu,
1. deleģēt Rundāles novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes
izveidi un uzturēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ģeotelpiskie risinājumi”,
reģistrācijas Nr.43603041044, juridiskā adrese Garozas iela 12, Jelgava, LV-3002,
slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā;
2. noteikt, ka deleģēšanas līgums stājas spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā.
Pielikumā : Deleģēšanas līguma projekts uz 5 (piecām) lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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5. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošo noteikumu Nr.2 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un
pieņemšanas kārtību, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
apstiprināt Rundāles novada Domes 2011.gada saistošos noteikumus Nr.2 „Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā”.
Pielikumā: 1)Rundāles novada domes 2011.gada saistošie noteikumi Nr.2 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā” uz
3 (trīs) lpp.,
2) Rundāles novada domes 2011.gada saistošo noteikumu Nr.2 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā”
paskaidrojuma raksts uz 2 (divām) lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 21.03.2011
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6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Verai Minkevičai.
Rundāles novada domē izskatīts 2011.gada 1.februāra Veras Minkevičas, personas kods ***,
dzīvojošas ***, iesniegums, kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā
esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski represētajām
personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums
piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi
politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā ,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par nodokļa
atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja
vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju.
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Veras Minkevičas īpašumā ir sekojoši īpašumi:
1) dzīvoklis „Zemzari” 31, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr.40769000047;
2) zeme Pilsrundāles ciemats 1.23, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra
Nr.40760030548, platībā 0,0517 ha.
Iepriekšminētie nekustamie īpašumi personas īpašumā ir vismaz piecus gadus.
Iesniegums Rundāles novada domē saņemts līdz 2011.gada 1.februārim, iesniegumam
pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.4000798 kopija.
Iesniegumam nav pievienots apliecinājums, ka zeme un dzīvokļa īpašums netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu:
piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski
represētajai personai ***personas kods ***, par zemi Pilsrundāles ciemats 1.23,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra Nr.40760030548, platībā 0,0517 ha un
dzīvokļa īpašumu „Zemzari” 31, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā,
kadastra Nr.40769000047 bez zemes domājamās daļas.
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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7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Arvīdam Pēkalim.
Rundāles novada domē izskatīts 2011.gada 11.janvāra Arvīda Pēkaļa, personas kods ***,
dzīvojoša ***iesniegums, kurā lūgts piešķirt atvieglojumu nekustamā īpašuma nodoklim
nekustamajam īpašumam „Zīles” Viesturu pagastā, Rundāles novadā.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski represētajām
personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums
piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi
politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par nodokļa
atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja
vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Nekustamā īpašuma „Zīles” Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40960040010
īpašnieks ir Arvīds Pēkalis. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 5 ha platībā un ēkām:
dzīvojamā māja, kūts, šķūnis. Iepriekšminētais nekustamais īpašums personas īpašumā ir vismaz
piecus gadus.
Iesniegums Rundāles novada domē saņemts 2011.gada 11.janvārī, iesniegumā apliecināts, ka
saimnieciskā darbība nenotiek uz zemes. Iesniegumam nav pievienots apliecinājums, ka
dzīvojamā māja netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. Iesniegumam pievienota politiski
represētās personas apliecības Nr.4000815 kopija.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu:

piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski
represētajai personai Arvīdam Pēkalim, ***, par nekustatamā īpašuma „Zīles”
Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40960040010, zemi un individuālo
dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
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

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
24.02.2011.

(prot.Nr.2., 8.p.)

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Maigai Smilgai.
Rundāles novada domē izskatīts 2011.gada 24.janvāra Maigas Smilgas, personas kods ***,
dzīvojošas ***iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu īpašumā
esošajiem.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski represētajām
personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums
piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi
politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par nodokļa
atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja
vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Maigas Smilgas īpašumā ir sekojoši īpašumi:
1) dzīvoklis „Saulgrieži” 13, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr.40769000101;
2) zeme Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40760030224, platībā 0,03 ha;
3) zeme Pilsrundāle 21, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. 40760030235,
platībā 0,0397 ha;
4) nekustamai īpašums „Pilsrundāles garāža”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr. 40760030367, kas sastāv no zemes gabala 0,0106 ha uz kura atrodas garāžas ēka.
Iepriekšminētie nekustamie īpašumi personas īpašumā un valdījumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegums Rundāles novada domē saņemts 2011.gada 24.janvārī, iesniegumā apliecināts,
ka nekustamie īpašumi netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā. Iesniegumam pievienota
politiski represētās personas apliecības Nr.4000771 kopija.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu:
piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski
represētajai personai Maigai Smilgai, ***, par dzīvokļa īpašumu Saulgrieži” 13,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40769000101, bez zemes
domājamās daļās, zemi Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40760030224,
platībā 0,03 ha, zemi Pilsrundāle 21, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.
40760030235, platībā 0,0397 ha, zemi „Pilsrundāles garāža”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr. 40760030367, platībā 0,0106 ha.
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

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
24.02.2011.

(prot.Nr.2., 9.p.)

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vilmai Skrundeniecei.
Rundāles novada domē izskatīts 2011.gada 17.janvāra Vilmas Skrundenieces, personas kods
***, dzīvojošas ***iesniegums, kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli par zemi LLT
17-47.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski represētajām
personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums
piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi
politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par nodokļa
atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja
vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Vilmas Skrundenieces īpašumā ir nekustamais īpašums „LLT 147”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr.40760080240, kas sastāv no vienas zemes vienības platībā 0,0523
ha. Iepriekšminētais nekustamais īpašums personas īpašumā un valdījumā ir vismaz piecus
gadus.
Iesniegums Rundāles novada domē saņemts 2011.gada 17.janvārī, iesniegumam pievienota
politiski represētās personas apliecības Nr.4000093 kopija.
Iesniegumam nav pievienots apliecinājums, ka zeme netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu:

piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski
represētajai personai Vilmai Skrundeniecei, personas kods ***, par zemi „LLT -147”
Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra Nr. 40760080240, platībā 0,0523 ha.
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

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
24.02.2011.

(prot.Nr.2., 10.p.)

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jānim Skujeniekam.
Rundāles novada domē izskatīts 2011.gada 28.janvāra Jāņa Skujenieka, personas kods ***,
dzīvojoša *** iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
nekustamā īpašuma „Raņķi”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40960010002,
individuālai dzīvojamai mājai un zemei 9,3 ha platībā.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski
represētajām personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa
atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā
ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi
pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par
nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā
dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Nekustamā īpašuma „Raņķi” Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40960010002
īpašnieks ir Jānis Skujenieks, personas kods ***. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala
115,20 ha platībā un ēkām: dzīvojamās mājas, kūts, pagrabs, divi šķūņi. Iepriekšminētais
nekustamais īpašums personas īpašumā ir vismaz piecus gadus.
Iesniegums Rundāles novada domē saņemts līdz 2011.gada 1.februārim, iesniegumā
apliecināts, ka nekustamā īpašuma daļa netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. Iesniegumam
nav pievienota politiski represētās personas apliecības kopija.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu:

piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski
represētajai personai Jānim Skujeniekam, personas ***, par nekustamā īpašuma
„Raņķi” Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. 40960010002 daļu: zemi 9,3
ha un individuālo dzīvojamo ēku.
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

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
24.02.2011.

(prot.Nr.2., 11.p.)

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Oļegam Burkovskim.
Rundāles novada domē izskatīts 2010.gada 22.aprīļa Oļega Burkovska, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta *** iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu nekustamajam īpašumam „Stūrīši”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr.40760030047.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski represētajām
personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums
piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi
politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par nodokļa
atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja
vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju.
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Nekustamā īpašuma „Stūrīši” Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40760030047
īpašnieks no 2005.gada 15.marta ir Oļegs Burkovskis, personas kods ***. Nekustamais īpašums
sastāv no zemes gabala 7,6 ha platībā un ēkām: dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, kūts,
pagrabs, divi šķūņi. Iepriekšminētais nekustamais īpašums personas īpašumā ir piecus gadus.
Nekustamo īpašumu nodokļu programmā un Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā
nekustamā īpašuma sastāvā reģistrēta zemes nomas objekts ar kadastra apzīmējumu 4076 800
0063, platībā 3,8 ha.
Iesniegums Rundāles novada domē saņemts 2010.gada 22. aprīlī, iesniegumā apliecināts, ka
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Iesniegumam pievienota politiski
represētās personas apliecības Nr.4001031 kopija.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu:
piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski
represētajai personai Oļegam Burkovskim, personas kods ***, par nekustamā īpašuma
„Stūrīši” Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. 40760030047 daļu: zemi 3,8
ha un individuālo dzīvojamo ēku apbūvē ietilpstošajām ēkām.
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

Aivars Okmanis
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12. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles pagastā
„Vaski” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0344 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 19.punktu, Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā
neapbūvētā zemesgabala Rundāles pagastā „Vaski” ar kadastra apzīmējumu 40760030344
zemes nomas tiesību noteikumu 42.punktu, 2011.gada 21.februāra Rundāles novada
pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala „Vaski” ar kadastra apzīmējumu
40760030344 nomas tiesību izsoles protokolu Nr.1,
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
Rundāles pagastā „Vaski” ar kadastra apzīmējumu 40760030344 zemes nomas tiesību
izsoles rezultātus;
2. iznomāt zemnieku saimniecībai „Urštēni”, reģistrācijas Nr. 43601015013, juridiskā
adrese „Urštēni”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, pašvaldībai piekritīgo
neapbūvēto zemesgabalu Rundāles pagastā „Vaski” ar kadastra apzīmējumu
40760030344 ar kopējo platību 1,6 ha uz 8 (astoņiem) gadiem, sākot ar 2011.gada
1.martu;
3. zemes gabala nomas maksu gadā noteikt 1,6 % (viens komats seši procenti) apmērā
no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 2011.gada 1.janvāri sastāda Ls 1 515,00 (viens
tūkstotis pieci simti piecpadsmit lati un 00 santīmi).
Pielikumā : Izsoles protokols Nr.1 uz 2 (divām) lpp.
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.
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13. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles pagastā
„Rundāles pagasta zemes” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļas zemes nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 19.punktu, Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā
neapbūvētā zemesgabala Rundāles pagastā „Rundāles pagasta zemes” ar kadastra
apzīmējumu 40760030457 zemes nomas tiesību noteikumu 42.punktu, 2011.gada
21.februāra Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala „Rundāles
pagasta zemes” ar kadastra apzīmējumu 40760030457 nomas tiesību izsoles protokolu
Nr.2,
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
Rundāles pagastā „Rundāles pagasta zemes” ar kadastra apzīmējumu 40760030457
zemes nomas tiesību izsoles rezultātus;
2. iznomāt zemnieku saimniecībai „Asarīši”, reģistrācijas Nr. 43601026587, juridiskā
adrese „Asarīši”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, pašvaldībai piekritīgo
neapbūvēto zemesgabalu Rundāles pagastā „Rundāles pagasta zemes” ar kadastra
apzīmējumu 40760030457 ar kopējo platību 7,84 ha uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar
2011.gada 1.martu;
3. zemes gabala nomas maksu gadā noteikt 7,5 % (septiņi komats pieci procenti)
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 2011.gada 1.janvāri sastāda Ls
6151,11 (seši tūkstoši viens simts piecdesmit lati un 00 santīmi).
Pielikumā : Izsoles protokols Nr.2 uz 3 (trīs) lpp.
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.
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14. Par izmaiņām Rundāles novada iepirkumu komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Publisko
iepirkumu likuma 22.panta pirmo daļu, sakarā darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
Rundāles novada domes Finanšu nodaļas ekonomisti Andru Jāņkalni,
1. atbrīvot Andru Jāņkalni, personas kods ***, no Rundāles novada domes iepirkumu
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2011.gada 28.februāri;
2. ievēlēt Rundāles novada domes Finanšu nodaļas vadītāju Mariju Teišersku, personas
kods ***, par Rundāles novada domes iepirkumu komisijas locekli ar 2011.gada
1.martu.
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15. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0330 iznomāšanu Vadimam Ksenofontovam.
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 Vadima Ksenofontova, personas kods ***,
deklarētā dzīves vieta ***, 2010. gada 29.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0330, 0,1 ha platībā,
1. iznomāt Vadimam Ksenofontovam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, kadastra numurs 4088
004 0282, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0330, 0,1 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0330, 0,1 ha platībā, 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. nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
4. iznomātajai zemes vienībai noteikt apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0330 skice uz 1 lp.
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16. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Vairogu mazdārziņš 2”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 008 0087 iznomāšanu Raimondam Pīpiņam.
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 Raimonda Pīpiņa, personas kods ***,
deklarētā dzīves vieta ***, 2011.gada 10.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi Vairogu
mazdārziņš 2 kadastra apzīmējums 40960080087,
1.

iznomāt Raimondam Pīpiņam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Vairogu mazdārziņš 2”, kadastra numurs 4096 008 0087,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 008 0087, 0,09ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām;

2.

iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 008 0087, 0,09 ha platībā, 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;

4.

iznomātajai zemes vienībai noteikt apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Vairogu mazdārziņš 2” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 008 0087 skice uz 1 lp.
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17. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0191 daļas iznomāšanu Irinai Antoņenko.
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 Irinas Antoņenko, personas kods ***,
deklarētā dzīves vieta ***, iesniegumu ar lūgumu iznomāt mazdārziņu 0,03 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 un Filinas Liubov 2011.gada 24.janvāra iesniegumu ar
lūgumu viņas nomā esošo mazdārziņu 0,03 ha platībā turpmāk iznomāt meitai Irinai
Antoņenko,
1. iznomāt Irinai Antoņenko, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007 0191, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu 0,03 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām,
2. iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu, 0,03 ha
platībā, 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,
4. noteikt iznomātās zemes vienības daļai, 0,03 ha platībā, apgrūtinājumu:
2. Ceļa servitūts.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4096 007 0191daļas, 0,03 ha platībā, skice uz 1 lpp.
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18. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Bērsteles iela
9” dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu,
1. nodot īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu 0,58 ha ar kadastra apzīmējumu 4096 007
0144, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rundāles novada Viesturu pagasta
„Bērsteles iela 9” par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem;
2. noslēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības.
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19. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jēdžūni” ar kadastra numuru 4076 010 0006
sadalīšanu izstrādājot Zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3.punktu,
Rundāles novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Rundāles novada teritorijas plānojumu” un Sarmja Macpana, personas kods ***,
2011.gada 27.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
„Jēdžūni” , kadastra numurs 4076 010 0006, 72,9 ha kopplatībā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 010 0006, zemes gabalu aptuveni 2,9 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jēdžūni”, kadastra numurs 4076 010 0006,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 010 0006, 60,1 ha platībā, aptuveni
2,9 ha lielu zemes gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”, 2009.gada
22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, 2009.gada 27.augusta Rundāles
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”;
3. apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles pagasta
Rundāles novada nekustamajam īpašumam „Jēdžūni”, kadastra numurs 4076 010
0006, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Pielikumā: Darba uzdevums Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamajam
īpašumam „Jēdžūni”, kadastra numurs 4076 010 0006, Rundāles novada,
Rundāles pagastā.
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20. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6” ar kadastra numuru 4076
003 0459 sadalīšanu, atdalot divas zemes vienības, par nosaukumu piešķiršanu un par zemes
lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajām zemes vienībām.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20. un 27.punktiem,
2008.gada 18.decembra likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”14.pantu,
Rundāles novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.daļas 16.2.punktu,
1. atdalīt no pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0459, ar kopējo platību 6,0 ha,
divas zemes vienības, 0,18 ha platībā un 0,23 ha platībā;
2. no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra
numurs 4076 003 0459, atdalāmajām zemes vienībām piešķirt nosaukumus:
1. zemes vienībai, 0,18 ha platībā, nosaukumu „Sprigulīši”;
2. zemes vienībai, 0,23 ha platībā, nosaukumu „Trizuļi”.
3. noteikt zemes lietošanas mērķi no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0459, atdalāmajai zemes
vienībai, 0,18 ha platībā, ar nosaukumu „Sprigulīši” - zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
4. noteikt zemes lietošanas mērķi no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0459, atdalāmajai zemes
vienībai, 0,23 ha platībā, ar nosaukumu „Trizuļi” - zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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21. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma”
15.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Rundāles novada domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa 2011.gada 17.februāra
iesniegumu,
piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu - 1 (vienu) kalendāro nedēļu, par laika periodu no
2009.gada 27.aprīļa līdz 2009.gada 28.jūlijam, sākot ar 2011.gada 14.martu līdz
2011.gada 20.martam (ieskaitot).
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22. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Cīrulīši”, kadastra numurs 4076 003 0139,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
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 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu” (prot. Nr.5,2.p.) un Lūcijas Volodinas, personas kods ***, deklarētā
adrese ***, 2011.gada 21.februāra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Cīrulīši”, kadastra numurs 4076 003 0139, 9,7 ha kopplatībā, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0140, 2,9 ha platībā, un atdalītajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Asniņi”,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta, nekustamā īpašuma „Cīrulīši”, kadastra
numurs 4076 003 0139, 9,7 ha kopplatībā, vienu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0140, 2,9 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta,
3. piešķirt nosaukumu „Asniņi” no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Cīrulīši”
atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0140.
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23. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Austrumi”, kadastra numurs 4088 004 0053,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
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 27.augusta
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 (prot. Nr.5,2.p.) „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu”, Rundāles novada domes 2010. gada 25. novembra „Zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu nekustamajam īpašumam „Austrumi”, kadastra numurs 4088
004 0053 un VSIA „Latvijas valsts mērnieks”, sertifikāts Nr. AA000000069, iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt Zemes ierīcības projekta lietu nekustamajam īpašumam „Austrumi”,
kadastra numurs 4088 004 0053, Rundāles novada Svitenes pagastā un atdalāmajam zemes
gabalam piešķirt nosaukuma „Jaunaustrumi”,
1. apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Austrumi”, kadastra numurs 4088 004 0053, Zemes ierīcības projektu,
2. piešķirt nosaukumu „Jaunaustrumi” no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Austrumi” atdalāmajam zemes gabalam 12,6 ha platībā,
3. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Austrumi” atdalītajam zemes gabalam „Jaunaustrumi”, 12,6 ha platībā,
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101).
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