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2. Par Rundāles novada domes dalību Latvijas Volejbola federācijā.
Rundāles un Bauskas novada pašvaldības ir izveidojušas volejbola komandu „Rundāle –
Bauska”, tās izveidošanas mērķis – nodrošināt Rundāles un Bauskas novada volejbolistiem
dalību Latvijas čempionāta volejbolā 1.līgā, kuras sacensības rīko Latvijas Volejbola
federācija. Latvijas Volejbola federācijas statūtu 4.4.punkts nosaka, ka Latvijas Volejbola
federācijas rīkotajās sacensības atļauts piedalīties tikai Latvijas Volejbola federācijas
biedriem.
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, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt sportu, kā arī lai nodrošinātu Rundāles novada un
Bauskas novada pašvaldības izveidotās volejbola komandas „Rundāle – Bauska” dalību
Latvijas čempionāta volejbolā 1.līgā,
1. iestāties Latvijas Volejbola federācijā;
2. noteikt, ka Rundāles novada domi Latvijas Volejbola federācijā pārstāv Rundāles
novada domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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3. Par projektu „Resursu punkta jauniešiem izveide Rundāles novadā”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un, ņemot vērā 16.decembra 2008.g. Ministru
kabineta noteikumu Nr.1018 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas
paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni” un Jaunatnes politikas valsts programmas
2011.gadam 1.3.apakšsadaļas „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā
ar jaunatnes organizācijām” nosacījumus,
sagatavot projektu „Resursu punkta jauniešiem izveide Rundāles novadā” iesniegšanai
Izglītības un zinātnes ministrijā atklātajā konkursā „Resursu punktu jauniešiem
izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām” par kopējo summu 1 940,00
Ls, tajā skaitā PVN 22% Ls 349,80, pie 100% atbalsta intensitātes.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska
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4. Par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu noteikt
sekojošu maksu par Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem
(pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva, pakalpojuma cena norādīta ar
pievienotās vērtības nodokli):
1. Par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Dzimtsarakstu
nodaļas telpās (Rundāles pils muzeja Kafijas zālē) un ārpus Dzimtsarakstu nodaļas
telpām citās laulības noslēgšanai piemērotās telpās, ja viens no laulības pieteicējiem
vismaz sešus mēnešus pirms laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas ir deklarējis
dzīvesvietu Rundāles novada administratīvajā teritorijā vai ir valsts aģentūras
„Rundāles pils muzejs” darbinieks:
1.1. bez muzikālā pavadījuma, bez daiļlasītāja – 25,00 Ls;
1.2. ar muzikālo pavadījumu – 35,00 Ls;
1.3. ar daiļlasītāju – 35,00 Ls;
1.4. ar muzikālo pavadījumu un daiļlasītāju – 45,00 Ls.
2. Par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Dzimtsarakstu
nodaļas telpās (Rundāles pils muzeja Kafijas zālē) citu pašvaldību iedzīvotājiem:
2.1. bez muzikālā pavadījuma, bez daiļlasītāja – 25,00 Ls;
2.2. ar muzikālo pavadījumu – 60,00 Ls;
2.3. ar daiļlasītāju – 50,00 Ls;
2.4. ar muzikālo pavadījumu un daiļlasītāju – 85,00 Ls.
3. Par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus
Dzimtsarakstu nodaļas telpām citās laulības noslēgšanai piemērotās telpās, citu
pašvaldību iedzīvotājiem:
3.1. ar muzikālo pavadījumu un daiļlasītāju – Ls 135,00.
4. Par iesnieguma sagatavošanu un nosūtīšanu (pēc personas lūguma) uz citām
dzimtsarakstu nodaļām – Ls 2,50.
5. Maksa par laulības reģistrāciju un valsts nodeva un iemaksājama Rundāles novada
domes kontā vai kasē ne vēlāk kā 10 dienas pirms laulības ceremonijas.

6. Lēmuma 1.,2.,3.punkts netiek piemērots personām, kuras laulības iesniegumus
Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniegušas līdz 2011.gada 31.martam, uz tām
attiecināmi 2009.gada 14.jūlija lēmuma „Par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
maksas pakalpojumiem” un 2010.gada 30.decembra lēmuma Nr.3 „Par izmaiņām
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajos maksas pakalpojumos” nosacījumi.
7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rundāles novada domes 2010.gada
30.decembra lēmums Nr.3 „Par izmaiņām Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajos maksas
pakalpojumos”.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā
akta apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo
daļu, ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska
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5. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par rakšanas darbu
veikšanas kārtību Rundāles novadā.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 43.panta pirmās daļas
11.punktu,
apstiprināt Rundāles novada domes 2011.gada saistošos noteikumus Nr.3 „Par rakšanas
darbu veikšanas kārtību Rundāles novadā.”
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par rakšanas darbu veikšanas kārtību Rundāles
novadā” uz 9 lpp.;
2.Saistošo noteikumu Nr.3 „Par rakšanas darbu veikšanas kārtību Rundāles
novadā” paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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6. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošo noteikumu Nr.2 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā” precizēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ja saņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo
noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus
atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus un 2011.gada
21.marta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu „Par
saistošajiem noteikumiem” Nr.17-1e/3025,
Precizēt Rundāles novada domes 2011.gada saistošos noteikumus Nr.2 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā”, kas apstiprināti
ar 2011.gada 24.februāra Rundāles novada domes lēmumu Nr. 5 (prot.Nr.2, 5.p.) atbilstoši
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā „Par saistošajiem
noteikumiem” Nr.17-1e/3025 norādītajam.
1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta
sesto daļu, 26.panta trešo daļu likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu;
2. Termina skaidrojuma „augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija” vārdus
„informācija, kurā tiek attēlots līnijas garums plānā pret šīs līnijas horizontālo
projekciju dabā, kur 1 cm uz plāna atbilst 500 cm dabā” aizstāt ar vārdiem
„ģeotelpiska informācija, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un lielāka”
3. Termina skaidrojuma „topogrāfiskais plāns” vārdus „grafisks, nelielas zemes
virsmas daļas attēlojums (mērogs 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:250) uz papīra vai
elektroniskiem informācijas nesējiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kur
zemes virsmas izliekuma forma neietekmē attēlojuma precizitāti” ar vārdiem aizstāt
ar vārdiem „lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums
plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā”
4. Izteikt noteikumu 9.punktu sekojošā redakcijā „Pirms būves pieņemšana
ekspluatācijā, būvvaldē iesniedzamie būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju
novietojuma uzmērījumi ir reģistrējami Datubāzē”
5. Noteikumu 13.punktā datumu „1.aprīli” aizstāt ar datumu „1.maiju”.

Pielikumā: Rundāles novada domes 2011.gada saistošie noteikumi Nr.2 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā” uz
3 (trīs) lp.
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7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajai personai Jurijam
Helvigam.
Rundāles novada domē izskatīts 2011.gada 8.marta Jurija Helviga, personas kods ***,
dzīvojošas ***, iesniegums, kurā lūgts piemērot nekustamā īpašuma nodokļa
samazinājumu par personas īpašumā esošo dzīvokļa īpašumu „Zemzari” 26, Pilsrundālē,
Rundāles 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:
Jurija Helviga īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Zemzari” 26, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr.40769000076.
Nekustamais īpašums personas valdījumā un īpašumā ir vismaz piecus gadus.
Iesniegums Rundāles novada domē saņemts pēc taksācijas gada, t.i. 2011.gada 1.februāra,
iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.4000822 kopija.

Iesniegumā norādīts, ka 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:
nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai
personai Jurijam Helvigam, personas kods ***, piemērot 2012.gadā, par dzīvokļa
īpašumu „Zemzari” 26, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr.40769000076 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
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
31.03.2011

(prot.Nr.3., 8.p.)

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Jurija Stupina.
Rundāles novada domē 2011.gada 11.martā ir saņemts Zemgales apgabaltiesas 113.iecirkņa
zvērināta tiesu izpildītāja Rigmontas Grīgas 2011.gada 10.marta pieprasījums par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Nr.1084, Jurija Stupina, personas kods ***, piederošajam
nekustamajam īpašumam „Renāri”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr.40760080361, un lēmuma iesniegšanu par nodokļu parāda piedziņu.
Par nekustamo īpašumu „Renāri”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr.40760080361, uz 2011.gada 18.martu Jurijam Stupinam ir izveidojušās parādsaistības ar
Rundāles novada domi sekojošā apmērā :
1) parāds par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par 2007., 2008., 2009.,2010. un
2011.gadu sastāda Ls 126.02 (viens simts divdesmit seši lati un 02);
2) aprēķinātā nokavējuma nauda uz 2011.gada 31.martu sastāda 44,61 (četrdesmit četri lati
61 santīms).
Ar Rundāles novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu Nr.6 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Jurija Stupina” (protokols Nr.10. 6.p.) nolemts no
Jurija Stupina, personas kods ***, piedzīt nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
115,35 (viens simts piecpadsmit lati un 35 santīmi), kas izveidojies līdz 2010.gada
30.septembrim un uz 2010.gada 30.septembri aprēķināto kavējuma naudu Ls 33,41 (trīsdesmit
trīs lati un 41 santīms) par nekustamo īpašumu „Renāri”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā,
kadastra numurs 40760080361.
Iepriekšminētais lēmums nosūtīts Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērinātai tiesu
izpildītājai Indrai Andrejevai, pamatojoties uz 2010.gada 30.augusta „Pieprasījumu par
nekustamā īpašuma nodokļa parādu” Nr.10742, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu Jurija
Stupina, personas kods ***, piederošajam nekustamajam īpašumam „Renāri”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr.40760080361. Rundāles novada dome nav saņēmusi nokavētā
nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas iemaksu par Jurijam Stupinam piederošo
nekustamo īpašumu „Renāri”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs
4076008036.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma „Par nekustamā īpašuma

nodokli” 9.panta otro daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda
naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā
atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
26.pantu, 29.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļu maksājumi,
kā arī izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un nokavējuma naudas
aprēķinu,
piedzīt no Jurija Stupina, personas kods ***, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.martam: Ls 10,68
(desmit lati un 68 santīmi) un uz 2011.gada 31.martu aprēķināto kavējuma naudu Ls
11,20 (vienpadsmit lati un 20 santīmi) par nekustamo īpašumu „Renāri”, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 40760080361.
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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9. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes zemes” Rundāles
pagastā Rundāles novadā ar kadastra numuru 40760040049 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Rundāles novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Mazmežotnes zemes” Rundāles pagastā Rundāles novadā, kadastra
Nr.40760040049, izsoles noteikumu 42.punktu, 2011.gada 25.marta Nekustamā īpašuma
atsavināšanas komisijas sēdes lēmumu (prot.Nr.2)
apstiprināt 2011.gada 21.martā Rundāles novada domē notikušās Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes zemes” Rundāles pagastā Rundāles
novadā, kadastra Nr.40760040049, kopplatībā 5,8403 ha, izsoles rezultātus.
Pielikumā: 2011.gada 25.marta Nekustamā īpašuma atsavināšanas komisijas sēdes
protokols Nr.2 (uz 2_lpp.)
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10. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2011.gadam.””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2011.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.4 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2011.gadam” uz 11 lpp.
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11. Par līdzdalības maksas noteikšanu skolēnu mācību un ārpusstundu braucieniem ar autobusu
Mercedes Benz SPRINTER 516.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu,
3.panta pirmās daļas 1.punktu,
noteikt līdzfinansējuma apmēru skolēnu autobusa Mercedes Benz SPRINTER 516,
valsts reģistrācijas numurs HO8030, izmantošanai skolēnu braucieniem, kas saistīti
ar ārpusstundu mācību pasākumiem - 0,35 Ls (nulle lati un 35 santīmi) par vienu
brauciena kilometru.
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12. Par līdzfinansējumu un pieteikumu KPFI atklātajam konkursam „Atjaunojamo energoresursu
izmantošana siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšanai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3., 5. un 6.punktu,
15.panta 1.punktu, 2011.gada 4.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.12 „Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo
energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”, ar
mērķi samazināt oglekļa dioksīda emisiju, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto
atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no
tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto
atjaunojamos energoresursus, ietaupīt novada pašvaldības līdzekļus apkures un
elektroenerģijas patēriņa izmaksas un uzlabot Pilsrundāles vidusskolas filiāles Bērsteles
pamatskola izglītojamo mācību apstākļus un pedagogu darba apstākļus, kā arī Viesturu
pagasta pārvaldes darba apstākļus un ar mērķi taupīt dabas resursus,
1. sagatavot un iesniegt Vides ministrijā projekta „Siltumenerģijas ražošanas
tehnoloģiju nomaiņa Pilsrundāles vidusskolas filiāles Bērsteles pamatskolas ēkā un
Viesturu pagasta pārvaldes ēkā” pieteikumu Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Atjaunojamo energoresursu
izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”,
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā realizēt projektu „Siltumenerģijas
ražošanas tehnoloģiju nomaiņa Pilsrundāles vidusskolas filiāles Bērsteles
pamatskolas ēkā un Viesturu pagasta pārvaldes ēkā” par kopējo summu Ls
52 789,43 (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi lati un 43
santīmi), no kuriem Ls 52 789,43 (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit
deviņi lati un 43 santīmi) ir attiecināmās izmaksas un nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējumu Ls 13 197,36 (trīspadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi
lati un 36 santīmi).
3. Nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Rundāles
novada
domes budžeta, ņemot kredītu Valsts kasē vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgo
procentu likmi.
4.Projekta iesniegumā norādītajām Pilsrundāles vidusskolas filiāles Bērsteles
pamatskolas ēkai un Viesturu pagasta pārvaldes ēkai, kurās plānotas projekta

aktivitātes, lietošanas veidu nemainīt un tās nedemontēt piecus gadus pēc projekta
ieviešanas.
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13. Par nosaukuma piešķiršanu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 003 0533.
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” 14.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 2.daļas 16.1.punktu, 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumiem
Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
1. piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam,
kadastra numurs 4076 003 0533, nosaukumu „Stāvlaukums”, ar adresi,
„Stāvlaukums”, Pilsrundāle, Rundāles pag, Rundāles nov., LV-3921;
2. noteikt pašvaldībai piekritīgajai Rundāles pagasta nekustamā īpašuma, kadastra
numurs 4076 003 0533, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0533
zemes lietošanas mērķi – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105).
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14. Par Zemes ierīcības projekta izstrādi Viesturu pagasta Rundāles novada nekustamajam
īpašumam „Krausurbji” ar kadastra numuru 40960040009.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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 un Edgara Strazdiņa, personas kods
***, deklarētā adrese ***, 2011.gada 07.marta iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt
no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma ”Krausurbji”, kadastra numurs 4096 004 0009,
ar kopējo platību 44,0 ha, zemes gabalu aptuveni 10,0 ha platībā.
1. atļaut atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Krausurbji”, kadastra
numurs 4096 004 0009, ar kopējo platību 44,0 ha, aptuveni 10,0 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 Viesturu pagasta Rundāles
novada nekustamajam īpašumam „Krausurbji”, kadastra numurs 4096 004 0009,
izstrādei saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: darba uzdevums Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamajam
īpašumam „Krausurbji”, kadastra numurs 4096 004 0009, Viesturu pagasts, Rundāles
novads.
Rundāles novada domes
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15. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes
centrs” ar kadastra numuru 4088 004 0467 sadalīšanu neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
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 Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Svitenes centrs”, kadastra numurs 4088 004 0467, ar kopējo platību 7,1 ha,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, ar kopējo platību 0,26 ha
platībā, zemes vienību 0,04 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, un 0,012
ha platībā, pievienojot nekustamajam īpašumam „Kamenes”:
1.1. piešķirt atdalītajai zemes vienībai 0,04 ha platībā nosaukumu „Muižas iela” un
adresi „Muižas iela”, Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov., LV3917;
1.2. noteikt atdalītajai zemes vienībai 0,04 ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101);
1.3. pievienot no pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Svitenes centrs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492
atdalīto zemes gabalu 0,012 ha platībā pašvaldībai piekritīgam nekustamajam
īpašumam „Kamenes”, kadastra numurs 4088 004 0409,
1.4. piešķirt paliekošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4088 004
0492 nosaukumu „Svitenes šķūnīši” un adresi „Svitenes šķūnīši”, Svitene,
Svitenes pagasts, Rundāles nov., LV-3917;
1.5. apstiprināt nekustamajam īpašumam „Svitenes šķūnīši” ar kadastra numuru
4088 004 0492 platību 0,10 ha;
1.6. noteikt nekustamajam īpašumam „Svitenes šķūnīši” ar kadastra numuru 4088
004 0492 zemes lietošanas mērķi – neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu
apbūve (kods 0900).
2. atdalīt no pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes
centrs”, kadastra numurs 4088 004 0467, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

4088 004 0467 vienu zemes vienību 0,28 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu:
2.1. piešķirt atdalītajai zemes vienībai 0,28 ha platībā nosaukumu „Centra iela” un
adresi „Centra iela”, Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov., LV-3917;
2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi atdalītajai zemes vienībai „Centra iela” 0,28 ha
platībā - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101);
2.3. apstiprināt platības pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes
centrs”, kadastra numurs 4088 004 0467, atdalīšanas rezultātā paliekošajām
zemes vienībām:
1. zemes vienībai 3,46 ha;
2. zemes vienībai 2,43 ha;
3. zemes vienībai 0,53 ha;
4. zemes vienībai 0,12 ha.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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16. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines
garāža 30” zemes vienības ar kadastra numuru 4076 008 0354 iznomāšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2.punktu, 2009.gada 27.augusta Rundāles novada
2009.gada Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un
Jāņa Misēvičus, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2011.gada 28.februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Saulaines garāža 30”, kadastra numurs 4076 008 0354,
garāžas uzturēšanai,
1. iznomāt Jānim Misēvičus, personas kods ***, Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 30”, kadastra numurs
4076 008 0354, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0354, 0,0060 ha
platībā, garāžas uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 30” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0354, 0,0060 ha platībā, uz desmit gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 30” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0354, platībā 0,0060 ha apgrūtinājumus:
1. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Kaucmindes pils un
parks).
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 30” skice uz 1 lpp.
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17. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Aldim Ragausim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 2007. gada
30. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Alda Ragauša, personas kods ***, deklarētā dzīves
vieta ***s, 2011. gada 12. janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi šķūnīša uzturēšanai,
1.

iznomāt Aldim Ragausim, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,005 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,

2.

iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes
vienības ar kadastra apzīmējums 4088 004 0492, daļu 0,005 ha platībā, uz pieciem
gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,005 ha platībā, apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Ceļa servitūts;
3. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).

Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp..
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18. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Evitai Ragausei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 2007. gada
30. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Evitas Ragauses, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***s, 2011. gada 12. janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Evitai Ragausei, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 40880040492, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0018 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0018 ha platībā, uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0018 ha platībā, apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
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19. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Jonam Kazakevičus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Jona Kazakeviča, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011.gada 12.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Jonam Kazakevičam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0017 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0017 ha platībā, uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0017 ha platībā, apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
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20. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Inesei Žukauskai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 2007. gada
30. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada teritorijas plānojumu” un Ineses Žukauskas, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011. gada 11. janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Inesei Žukauskai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0051ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0051 ha platībā, uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0051 ha platībā, apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Ceļa servitūts;
3. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
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21. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Mārītei Bubinskai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada teritorijasplānojumu” un Mārītes Bubinskas, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011.gada 12.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Mārītei Bubinskai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs kadastra numurs 40880040492, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0048 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības, kadastra apzīmējums 4088 004 0492, daļu 0,0048 ha platībā, uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0048 ha platībā, apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Ceļa servitūts;
3. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējums
4088 004 0492 skice uz 1 lpp.
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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
31.03.2011

(prot.Nr.3., 22.p.)

22. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Arnim Ķerpim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada teritorijas plānojumu” un Arņa Ķerpja, personas kods ***, deklarētā dzīves
vieta ***, 2011.gada 12.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Arnim Ķerpim, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 40880040492, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0014 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0014 ha platībā, uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0014 ha platībā, apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
31.03.2011

(prot.Nr.3., 23.p.)

23. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Valērijam Siliņam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada teritorijas plānojumu” un Valērija Siliņa, personas kods ***, deklarētā dzīves
vieta ***, 2011.gada 11.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Valērijam Siliņam, personas kods *** pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0013ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0013 ha platībā, uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0013 ha platībā, apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
31.03.2011

(prot.Nr.3., 24.p.)

24. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Vijai Pudņikai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles
novada Teritorijas plānojumu” un Vijas Pudņikas, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2011.gada 12.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša uzturēšanai,
1. iznomāt Vijai Pudņikai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0066 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0066 ha platībā, uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0066 ha platībā, apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
31.03.2011

(prot.Nr.3., 25.p.)

25. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Vadimam Ksenofontovam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Vadima Ksenofontova, personas kods ***,
deklarētā dzīves vieta ***, 2011.gada 12.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas
šķūnīša uzturēšanai,
1. iznomāt Vadimam Ksenofontovam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0152 ha platībā, šķūnīša
uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0152 ha platībā, uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0152 ha platībā, apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Ceļa servitūts;
3. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
31.03.2011

(prot.Nr.3., 26.p.)

26. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Guntai Bārei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Guntas Bāres, personas kods ***, deklarētā dzīves
vieta ***, 2011.gada 12.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Guntai Bārei, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0081 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 40880040492, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0081 ha platībā, uz pieciem
gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0081 ha platībā, apgrūtinājumu:
1.Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
31.03.2011

(prot.Nr.3., 27.p.)

27. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Annai Kļavinskai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Annas Kļavinskas, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011.gada 13.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Annai Kļavinskai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088,004,0492 daļu, 0,0042 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 40880040492, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0042 ha platībā, uz pieciem
gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0042 ha platībā, apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas, 0,0042 ha platībā skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
31.03.2011

(prot.Nr.3., 28.p.)

28. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Janīnai Matvejevai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Janīnas Matvejevas, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011.gada 13.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Janīnai Matvejevai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0017 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 40880040492, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0017 ha platībā, uz pieciem
gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0017 ha platībā, apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
31.03.2011

(prot.Nr.3., 29.p.)

29. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Česlavam Buinovskim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Česlava Buinovska, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011.gada 17.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Česlavam Buinovskim, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0092 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0092 ha platībā uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai
kadastra apzīmējums 4088 004 0492, 0,0092 ha platībā, apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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30. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Pāvilam Vaičūnam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Pāvila Vaičūna, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011.gada 13.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Pāvilam Vaičūnam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,007 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,007 ha platībā, uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,007 ha platībā, apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Ceļa servitūts;
3. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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31. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Mudītei Pīragai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Mudītes Pīragas, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011.gada 18.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi malkas šķūnīša
uzturēšanai,
1. iznomāt Mudītei Pīragai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,002 ha platībā šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,002 ha platībā, uz
pieciem gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,002 ha platībā, apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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32. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu Ņinai Čerņakai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 7.2.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Ņinas Čerņakas, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011.gada 26.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi šķūnīša uzturēšanai,
1. iznomāt Ņinai Čerņakai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0492 daļu, 0,0053 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes centrs, kadastra numurs 4088 004 0492, zemes
vienības ar kadastra apzīmējums 4088 004 0492, daļu 0,0053 ha platībā, uz pieciem
gadiem 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 iznomātajai nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0492, 0,0053 ha platībā, apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Ceļa servitūts;
3. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0492 daļas skice uz 1 lpp.
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priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
31.03.2011

(prot.Nr.3., 33.p.)

33. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Dzenīši”
ar kadastra numuru 4088 003 0097 iznomāšanu Renei Dūriņai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 2005.gada 30.augusta Ministru
kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 2009.gada 27.augusta
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada Teritorijas
plānojumu” Renes Dūriņas, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2011.gada 05.janvāra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lauku apvidus zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Dzenīši” zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 4088 003 0097, 0,5
ha platībā, 4088 003 0109, 0,6 ha platībā, 4088 003 0117, 0,6 ha platībā un 4088 003 0121, 0,6 ha
platībā, uz kurām Rene Dūriņa izmantojusi nomas pirmtiesības.
1. pagarināt, 2009.gada 30.janvārī Svitenes pagasta padomē noslēgtā Lauku apvidus
zemes nomas līguma termiņu Renei Dūriņai, personas kods ***, uz pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma „Dzenīši”, kadastra numurs 4088 003 0097, zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4088 003 0097, 0,5 ha platībā, 4088 003 0109,
0,6 ha platībā, 4088 003 0117, 0,6 ha platībā, un 4088 003 0121, 0,6 ha platībā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, uz kurām Rene Dūriņa izmantojusi nomas
pirmtiesības, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
2. pagarināt lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 29.janvārim,
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 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Dzenīši” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4088 003 0109 apgrūtinājumus:
1. Aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem (PilsrundāleSvitene-Klieņi);
2. Aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem (TīrumiVidukļu kapsēta);

5. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Dzenīši” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ar kadastra apzīmējumu 4088 003 0097 apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Dzenīši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4088
003 0097, 0,5 ha platībā, 4088 003 0109, 0,6 ha platībā, 4088 003 0117, 0,6 ha
platībā, 4088 003 0121, 0,6 ha platībā, skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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34. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 115
ar kadastra numuru 4076 008 0247 iznomāšanu Annai Mediņai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 18.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Irinas Jegopas, personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta ***, 2011.gada 2.martā Rundāles novada domē reģistrēto iesniegumu par atteikšanos
no nomas tiesībām uz mazdārziņu LLT 115 un Annas Mediņas, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011.gada 2.martā Rundāles novada domē reģistrēto iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemi LLT 115,
1. iznomāt Annai Mediņai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma LLT 115, kadastra numurs 4076 008 0247, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0247, 0,051 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma LLT 115 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0247, 0,051 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 iznomātā nekustamā īpašuma LLT 115 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0247 apgrūtinājumus:
1. Aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldības autoceļiem (Bauska-BērziAdžūni-Lietuvas robeža);
2. Ceļa servitūts.
Pielikumā: nekustamā īpašuma LLT 115, kadastra numurs 4076 008 0247, skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
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35. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Jaunbērzi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0383 iznomāšanu Antonam
Verkulēvičam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 18.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Antona Verkulēviča, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011. gada 13. janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Jaunbērzi”,
1. iznomāt Antonam Verkulēvičam, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Jaunbērzi”, kadastra numurs 4076 008 0383, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0383, 0,3 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Jaunbērzi” zemes vienību uz pieciem gadiem 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 iznomātajam nekustamajam īpašumam „Jaunbērzi” nomas maksu 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā,
4. noteikt iznomātajam nekustamajam īpašumam „Jaunbērzi” apgrūtinājumus:
1. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Kaucmindes pils);
2. Ceļa servitūts;
3. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru gaisvadu līniju.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Jaunbērzi” skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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36. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes
mala” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0045 daļas iznomāšanu zemnieku
saimniecībai „Dālderi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 18.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu”, Latvijas Republikas Rundāles novada bāriņtiesas
2011.gada 19.janvāra lēmumu Nr.1-6/1 par aizgādņa iecelšanu Arnolda Blauduma atstātajam
mantojumam un zemnieku saimniecības „Dālderi” īpašnieka Arnolda Blauduma atstātā
mantojuma aizbildnes Lindas Blaudumas, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***,
2011. gada 9.marta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Lielupes mala” 4,6 ha platībā, kuru,
saskaņā ar Rundāles pagasta padomes 2004.gada 25.novembra lēmumu Nr.2.2., Lindas
Blaudumas vectēvs Arnolds Blaudums apsaimniekojis un maksājis nekustamā īpašuma
nodokli un nomas maksu.
1. iznomāt zemnieku saimniecībai „Dālderi”, reģ.nr.43601006542, juridiskā adrese
„Skolnieki”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 007 0045 daļu, 4,6 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Lielupes mala” zemes vienības daļu, 4,6 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 iznomātā nekustamā īpašuma „Lielupes mala” daļai, 4,6 ha platībā, nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā,
4. noteikt iznomātā nekustamā īpašuma „Lielupes mala” daļai apgrūtinājumus:
1. Aizsargjosla gar valsts reģionālajiem autoceļiem;
2. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu
kanalizāciju;
3. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu
kanalizāciju;

4. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu
kanalizāciju.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Lielupes mala” daļas skice uz 1 lpp.
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priekšsēdētāja vietniece
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37. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Modrim Villam uz pašvaldībai piekritīga
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 009
0044 daļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 18.punktu, un Modra Villas, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemi ar kadastra numuru 4076 009 0044 14,6 ha
platībā un ņemot vērā to, ka veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu tika precizēta tās
kopējā platība un zemes vienībai tika piešķirts nosaukums,
1. pagarināt Rundāles pagasta padomē 2004.gada 1.decembrī noslēgtā Zemes nomas
līguma ar Modri Villu, personas ***, termiņu uz pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Lauči”, kadastra numurs 4076 009 0044, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 009 0044 daļu 14,19 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,
zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Lauči” ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0044 skice uz 1
lpp.
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38. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Nataļjai Puntūzei uz pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0326.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 2005.gada 30.augusta Ministru
kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, Rundāles novada 2009.gada
27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada Teritorijas plānojumu”,
Nataļjas Puntūzes, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2011.gada 13.janvāra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, kadastra numurs 4088 004 0282,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0326, 0,1 ha platībā, uz kuru Nataļja Puntūze
izmantojusi nomas pirmtiesības.
1. pagarināt, 2009.gada 30.janvārī Svitenes pagasta padomē noslēgtā Lauku apvidus
zemes nomas līguma termiņu ar Nataļju Puntūzi, personas kods ***, uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” kadastra numurs 4088 004
0282, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0326, 0,1 ha platībā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt zemes nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 29.janvārim, 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 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts,
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma Svitenes mazdārziņi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40880040326, 0.1 ha platībā skice uz 1 lpp.
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39. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Guntai Pakerei uz nekustamā īpašuma „Pilsrundāles
garāža 41” apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0406 un iznomāšanu
Svetlanai Gurejevai.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām
zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja minētā likuma
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai
struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt) zemi.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmito daļu, persona iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai līdz
2010.gada 31.maijam gadījumā, ja faktiskajā lietošanā esošā zemesgabala robežu plāns iesniegts
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā līdz 2009.gada 31.augustam.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrā daļa nosaka, ka Valsts zemes
dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībām kadastra datus līdz 2010.gada
31.augustam par tām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums
lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Iepriekšminētā panta trešā daļa
nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem,
pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās un līdz
2011.gada 30.septembrim iesniedz to Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.
2010.gada 3.septembrī Rundāles novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionāls
nodaļas izsniegtos kadastra datus par zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti zemes robežu plāni, bet par
kurām līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10
gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar
minētā panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju)
uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai
iznomājama citai personai.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas 1.punktu, pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai
noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, 23.panta vienpadsmito daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, 2007.gada 30.oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2.punktu
un Guntas Pakeres, personas kods ***, dzīvojošas *** 2011.gada 31.janvārī Rundāles novada
domē reģistrētu iesniegumu, kurā atsakās no nomas tiesībām uz nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles garāža 41” zemi un Svetlanas Gurejevas, personas kods ***, dzīvojošas ***,
2011.gada 31.janvārī Rundāles novada domē reģistrētu iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi
garāžas „Pilsrundāles garāža 41” uzturēšanai,
1. noteikt, ka Guntai Pakerei, personas kods ***, Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 3.punktā minētajā un 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā
datumā 2010.gada 1.jūnijā ir izbeigušās tiesības lietot viņai pastāvīgā lietošanā ar
Rundāles pagasta padomes 2001.gada 27.septembra lēmumu Nr.11. piešķirto zemi „Pilsrundāles garāža 41”, 0,0064 ha platībā, kadastra apzīmējums 4076 003 0406,
2. noteikt, ka zemes vienība „Pilsrundāles garāža 41”, 0,0064 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0406 piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā,
3. iznomāt Svetlanai Gurejevai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 41”, kadastra numurs 4076 003 0406,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0406, 0,0064 ha platībā, uz 10 (desmit)
gadiem ar 2010.gada 1.jūniju, ēkas (garāžas) uzturēšanai, un noteikt zemes nomas
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts,
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
5. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar
Svetlanu Gurejevu, personas kods ***.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 41” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0406 zemes robežu plāna neapliecināta kopija uz 2_(divām)
lp.
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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40. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu Lūcijai Volodinai uz apbūvētu
nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 3” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003
0362 un uz apbūvētu nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 6” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0365.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, juridiskajām un fiziskajām personām,
kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja
minētā likuma 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmito daļu, persona iesniegumu lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu iesniedz Valsts zemes dienesta
reģionālajai struktūrvienībai līdz 2010.gada 31.maijam gadījumā, ja faktiskajā lietošanā esošā
zemesgabala robežu plāns iesniegts reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā līdz 2009.gada 31.augustam.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrā daļa nosaka, ka Valsts
zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībām kadastra datus līdz
2010.gada 31.augustam par tām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.maijam nav
iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Iepriekšminētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma panta otrajā
daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot
viņam piešķirto zemi ir izbeigušās un līdz 2011.gada 30.septembrim iesniedz to Valsts zemes
dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.
2010.gada 3.septembrī Rundāles novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionāls nodaļas izsniegtos kadastra datus par zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada
31.augustam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti zemes robežu
plāni, bet par kurām līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas

tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas
nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz
īsāku termiņu. Saskaņā ar minētā panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam
viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju)
īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas 1.punktu, pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, 23.panta vienpadsmito daļu, likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu,
2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
7.punktu, Rundāles novada 2009.gada 27.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Lūcijas Volodinas, personas kods ***,
dzīvojošas ***, iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi garāžu „Pilsrundāles garāža 3” un
„Pilsrundāles garāža 6” uzturēšanai,
1.

noteikt, ka Lūcijai Volodinai, personas kods ***, Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā un 23.panta vienpadsmitās daļas
1.punktā noteiktajā datumā 2010.gada 1.jūnijā ir izbeigušās tiesības lietot viņai
pastāvīgā lietošanā ar Rundāles Tautas deputātu padomes 20.sasaukuma
16.sesijas 1996.gada 30.marta lēmumu piešķirto zemi - „Pilsrundāles garāža 3”,
0,0078 ha platībā, kadastra apzīmējums 4076 003 0362, un ar Rundāles pagasta
padomes 2004.gada 27.maija lēmumu Nr.5. piešķirto zemi - „Pilsrundāles garāža
6”, 0,006 ha platībā, kadastra apzīmējums 4076 003 0365,

2.

noteikt, ka zemes vienības „Pilsrundāles garāža 3”, 0,0078 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0362 un „Pilsrundāles garāža 6”, 0,006 ha platībā, ar
kadastra apzīmējums 4076 003 0365 piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma uz
pašvaldības vārda zemesgrāmatā,

3.

iznomāt Lūcijai Volodinai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Pilsrundāles garāža 3”, kadastra numurs 4076 003 0362, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0362, 0,0063 ha platībā, un nekustamā
īpašuma „Pilsrundāles garāža 6”, kadastra numurs 4076 003 0365, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0365, 0,006_ha platībā uz 10 (desmit) gadiem
ar 2010.gada 1.jūniju, ēku (garāžu) uzturēšanai, zemes nomas maksu gadā
noteikt 0,5% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības,

4.

viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Lūciju Volodinu,

5.

noteikt iznomātajām nekustamā īpašuma „Pilsrundāles
„Pilsrundāles garāža 6” zemes vienībām apgrūtinājumus:
5.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0362:

garāža

3”

un

1. Ceļa servitūta teritorija,
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils
apbūves ansamblis).
5.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40760030365;
1.Ceļa servitūta teritorija,
2.Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils
apbūves ansamblis).
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 3” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0362 un nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0365 zemes robežu plāna kopijas uz 2 lp.
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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41. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Inārai Kiseļevai uz nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 3.7” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 40760080144 un 40760080146.
Rundāles novada domē izskatīts Ināras Kiseļevas, personas kods ***, deklarētā adrese ***, 2010.gada
16.decembra iesniegums, kurā Ināra Kiseļeva lūdz izbeigt pastāvīgās lietošanas tiesības uz Rundāles
pagasta zemi Saulaines mazdārziņš 37 ar kadastra Nr.40760080144, sastāvošs no diviem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 40760080144 un 40760080146.
Inārai Kiseļevai ar Rundāles pagasta padomes 1993.gada 30.marta 20.sasaukuma 16.sesijas
lēmumu pastāvīgā lietošanā piešķirta zeme individuālo augļu dārzu uzturēšanai 0,05 ha platībā.
Ar Rundāles pagasta padomes 2005.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu Nr.11.2 (protokols Nr.5) „Par
zemes lietošanas tiesību pāreju” pastāvīgā lietošanā piešķirta zeme 0,05 ha platībā.
Ināra Kiseļeva nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punkta un 2.daļas
21.punkta nosacījumus, t.i. līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegusi Valsts zemes dienesta
teritoriālajā struktūrvienībā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā
zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos
pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, un nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz tās
lietošanā bijušo zemi. Līdz ar to Inārai Kiseļevai, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmajai
daļai, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta trešo daļu, ja persona nenoslēdz zemes nomas līgumu uz visu tās
pastāvīgā lietošanā bijušo zemesgabalu vai tā daļu, šī zeme atbilstoši pašvaldības lēmumam
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.4.punkts nosaka, ka
zemes reformas pabeigšanai nododama un turpmāk izmantojama neapbūvēta lauku apvidu zeme,
kura nav zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā
noteiktajam un par kuru pašvaldības dome (padome) nav pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals,
un tās platība ir vismaz 0,2 ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktam zemes
starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura

konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Saskaņā ar likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās 4.1 panta otrās daļas 6.punktu zeme, kuras piederība 1940.gada
21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu.
Saskaņā ar 2009.gada 27.augusta Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0144,
platībā 0,05 ha un 4076 008 0146, platībā 0,05 ha ir mazākas par paredzēto minimālo zemesgabala
platību un tām nav iespējams nodrošināt pieslēgumu no koplietošanas ceļa.
Pārbaudot zemes vienību platību dabā, konstatēts, ka zemes vienību platība ir mazāka par platību, kas
tika piešķirta pastāvīgā lietošanā. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0144,
platība ir 0,0319 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0146 platība ir 0,0255
ha.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktam,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 6.punktu,
1. izbeigt Inārai Kiseļevai, personas kods ***, lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Saulaines mazdārziņš 3.7”,
kadastra numurs 4076 008 0144, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0144, platībā 0,05 ha un 4076 008 0146, platībā 0,05 ha;
2. noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0144, platībā 0,05 ha
un 4076 008 0146, platībā 0,05 ha, ir starpgabali;
3. noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0144, platībā
0,05_ha un 4076 008 0146, platībā 0,05 ha piekrīt pašvaldībai.
4. precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0144, no 0,05 ha
uz 0,0319 ha un platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0146 no
0,05 ha uz 0,0255 ha.
Pielikumā: 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0144 skice uz 1 lpp.,
2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0146 skice uz 1 lpp.
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42. Par domes priekšsēdētāja komandējumu projekta „Jaunie tilti” („New bridges”) ietvaros
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Zemgales
plānošanas reģiona 2011.gada 23.marta vēstuli Nr.4-3.1/11 „Par komandējumu projekta
„Jaunie tilti” („New Bridges”) ietvaros” ar aicinājumu piedalīties pieredzes apmaiņas
darba vizītē Polijā, kuras mērķis ir iepazīties ar tādiem mobilitāti raksturojošiem darbības
virzieniem, kā sabiedriskā transporta organizēšana un ceļu infrastruktūras uzturēšana un
attīstība, kā arī šo jomu pārvalde un lēmumu pieņemšana,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani piedalīties pieredzes
apmaiņas darba vizītē Zemgales lauku teritoriju Mobilitātes plāna izstrādes ietvaros
Lejas Silēzijas reģionā, Vrocslavā, Polijā no 2011.gada 28.marta līdz 2011.gada
31.martam (4 dienas).
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