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2. Par telpu nomas maksas samazināšanu Mežotnes evaņģēliski luteriskajai draudzei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a)_apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā
un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2011.gada 7.aprīļa Mežotnes evaņģēliski
luteriskās draudzes iesniegumu, kurā lūgts samazināt telpu nomas maksu un 2007.gada
8.janvārī starp Viesturu pagasta padomi un Mežotnes evaņģēliski luterisko draudzi
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.1,
1. noteikt telpu nomas maksu Mežotnes evaņģēliski luteriskajai draudzei iznomātajām
nedzīvojamām telpām Viesturu kultūras centra ēkā, Skolas ielā 1, Viesturos,
Viesturu pagastā, Rundāles novadā, LV-3921, no 2011.gada 1.maija Ls 0,22
(divdesmit divi santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa par kvadrātmetru;
2. pārjaunot 2007.gada 8.janvārī ar Mežotnes evaņģēliski luterisko draudzi noslēgto
nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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3. Par projekta „Sadarbības veidošana starp Sociālajiem dienestiem psihosociālā darba
uzlabošanai” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam IV projektu uzsaukuma konkursa ietvaros.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.un 7.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem
Nr.89 „Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un
neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole”,
1. piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam II prioritātes 3.atbalsta virziena ietvaros un iesniegt
projekta „Sadarbības veidošana starp Sociālajiem dienestiem psihosociālā darba
uzlabošanai” iesniegumu;
2. uzņemties, projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma parakstīšanas
visas saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu, par summu Ls 62 421,29, kas
sastāv no Ls 53 058,10 ERAF finansējuma, un Ls_9 363,19 Rundāles novada domes
finansējuma t.sk. Latvijas valsts finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
Pielikumā: projekta „Sadarbības veidošana starp Sociālajiem dienestiem psihosociālā
darba uzlabošanai” koncepts uz 1 (vienas) lp.
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4. Par projekta „Amatieru teātru sadarbība un teātru formu daudzveidība praktikumā” pieteikuma
sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013.gadam IV projektu uzsaukuma konkursa ietvaros.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.89
„Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā
sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās
izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole”,
1. piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam II prioritātes 3.atbalsta virziena ietvaros un iesniegt
projekta „Amatieru teātru sadarbība un teātru formu daudzveidība praktikumā”
iesniegumu;
2. uzņemties, projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma parakstīšanas
visas saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu, par summu Ls_84 086,51, kas
sastāv no Ls 71 473,53 ERAF finansējuma un Ls 12 612,98 Rundāles novada domes
finansējuma t.sk. Latvijas valsts finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
Pielikumā: projekta „Amatieru teātru sadarbība un teātru formu daudzveidība
praktikumā” koncepts uz 1 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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5. Par dalību projektā „Pārrobežu sadarbības sistēmas pilnveidošana un pieredzes apmaiņa
kreativitātes attīstībai pirmsskolas izglītībā” 4.atklātā projektu konkursa Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.un 7.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem
Nr.89 „Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un
neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole”,
1. piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam II prioritātes 3.atbalsta virziena ietvaros projektā
„Improvement of cross border cooperation for creativity development in pre-school
education” („Pārrobežu sadarbības sistēmas uzlabošana kreativitātes attīstībai
pirmsskolas izglītībā”);
2. uzņemties, projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma parakstīšanas
visas saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu, par summu Ls_20 730,49, kas
sastāv no Ls 17 620,92 ERAF finansējuma un Ls_3 109,57 Rundāles novada domes
finansējuma t.sk. Latvijas valsts finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
Pielikumā: projekta „Improvement of cross border cooperation for creativity development
in pre-school education” („Pārrobežu sadarbības sistēmas uzlabošana
kreativitātes attīstībai pirmsskolas izglītībā”) koncepts uz 1_(vienas) lp.
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6. Par dalību 4.atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam I prioritātes 1.atbalsta virziena „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus,
pētījumu un tehnoloģiju attīstība” ietvaros Zemgales plānošanas reģiona projektā „Vietējo
produktu attīstība Vidus Baltijā”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.un 7.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem
Nr.89 „Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un
neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole”,
1. piedalīties 4. atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam I prioritātes 1. atbalsta virziena „Uzņēmējdarbības
veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība” ietvaros Zemgales
plānošanas reģiona projektā „Vietējo produktu attīstība Vidus Baltijā”;
2. uzņemties projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma parakstīšanas
visas saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu, par summu Ls_78 963,77, kas
sastāv no Ls 67 119,20 ERAF finansējuma un Ls_11 844,57 Rundāles novada domes
finansējuma t.sk. Latvijas valsts finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
Pielikumā: projekta „Vietējo produktu attīstība Vidus Baltijā” koncepts uz 2 (divām) lp.
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7. Par dalību 4.atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam II prioritātes 1.atbalsta virziena „Dabiskās vides aizsardzība” ietvaros
Zemgales plānošanas reģiona projektā „Antropogēnas darbības radītu ietekmju mazināšana
Zemgales un Ziemeļlietuvas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.un 7.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem
Nr.89 „Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un
neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole”,
1. piedalīties 4. atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam II prioritātes 1.atbalsta virziena „Dabiskās vides
aizsardzība” ietvaros Zemgales plānošanas reģiona projektā „Antropogēnas
darbības radītu ietekmju mazināšana Zemgales un Ziemeļlietuvas īpaši
aizsargājamajās dabas teritorijās”;
2. uzņemties, projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma parakstīšanas
visas saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu, par summu Ls_88_360,23 kas
sastāv no Ls 75 106,19 ERAF finansējuma un Ls_13 254,04 Rundāles novada domes
finansējuma t.sk. Latvijas valsts finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
Pielikumā: projekta „Antropogēnas darbības radītu ietekmju mazināšana Zemgales un
Ziemeļlietuvas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās” koncepts uz 4_(četrām)
lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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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
28.04.2011.

(prot.Nr.4., 8.p.)

8. Par dalību projektā „Tradicionālo sporta aktivitāšu popularizēšana un aktīva dzīves veida
veicināšana pierobežas iedzīvotājiem” 4.atklātā projektu konkursa Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.un 7.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem
Nr.89 „Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un
neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole”,
1. piedalīties atklātā projektu konkursa Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam II prioritātes 3.atbalsta virziena ietvaros projektā
„Tradicionālo sporta aktivitāšu popularizēšana un aktīva dzīves veida veicināšana
pierobežas iedzīvotājiem”;
2. uzņemties, projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma parakstīšanas
visas saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu, par summu Ls 66 063,99, kas
sastāv no Ls 56 154,39 ERAF finansējuma un Ls_9 909,60 Rundāles novada domes
finansējuma t.sk. Latvijas valsts finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
Pielikumā: projekta „Tradicionālo sporta aktivitāšu popularizēšana un aktīva dzīves veida
veicināšana pierobežas iedzīvotājiem” koncepts uz 5 (piecām) lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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(prot.Nr.4., 9.p.)

9. Par dalību 4.atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam I prioritātes „Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas
veicināšana” 1.atbalsta virziena „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un
tehnoloģiju attīstība” projektā „Establishment of business support library cross-border network
(Business library)”_(„Biznesa atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”).
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.un 7.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem
Nr.89 „Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un
neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole”,
1. piedalīties 4. atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam I prioritātes „Reģiona sociālekonomiskās attīstības
un konkurētspējas veicināšana” 1.atbalsta virziena „Uzņēmējdarbības veicināšana”,
darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība ietvaros projektā „Establishment of
business support library cross-border network (Business library)”_(„Biznesa
atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”);
2. uzņemties, projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma parakstīšanas
visas saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu, par summu Ls_142 305,45, kas
sastāv no ERAF finansējuma Ls 120 959,64, Rundāles novada domes finansējuma
Ls 21 345,81 t.sk. valsts finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
Pielikumā: projekta „Establishment of business support library cross-border network
(Business library)”_(„Biznesa atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla
izveidošana”) koncepts uz 1 (vienas) lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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(prot.Nr.4., 10.p.)

10. Par dalību II prioritātes 1.atbalsta virziena „Dabisko un tehnoloģisko risku novēršanas un
agrās brīdināšanas sistēmas” projektā “Creating security system in Latvia-Lithuania cross border
region” (“Drošības sistēmas izveidošana Latvijas-Lietuvas pārrobežas reģionā”) 4.atklātā
projektu konkursa Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam
ietvaros.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.un 7.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem
Nr.89 „Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un
neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole”,
1. piedalīties atklātā projektu konkursa Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam II prioritātes 1.atbalsta virziena „Dabisko un
tehnoloģisko risku novēršanas un agrās brīdināšanas sistēmas” ietvaros projektā
„Creating security system in Latvia-Lithuania cross border region” („Drošības
sistēmas izveidošana Latvijas-Lietuvas pārrobežas reģionā”);
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma parakstīšanas uzņemties
visas saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu par summu Ls_165 364,62, kas
sastāv no Ls 140 559,92 ERAF finansējuma un Rundāles novada domes finansējuma
Ls 24 804,70 t.sk. valsts finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
Pielikumā: projekta „Creating security system in Latvia-Lithuania cross border region”
(„Drošības sistēmas izveidošana Latvijas-Lietuvas pārrobežas reģionā”)
koncepts uz 1 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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11. Par dalību I prioritātes 2.atbalsta virziena „Jaunu pierobežas autobusu līniju izveide un
koncepcijas pierobežas transporta attīstībai” projektā „Transport: “Improving transport
communication system in Latvia-Lithuania cross border region” („Transporta komunikāciju
sistēmas uzlabošana Latvijas-Lietuvas pārrobežas reģionā”) 4.atklātā projektu konkursa Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.un 7.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem
Nr.89 „Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un
neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole”,
1. piedalīties atklātā projektu konkursa Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam I prioritātes 2.atbalsta virziena „Jaunu pierobežas
autobusu līniju izveide un koncepcijas pierobežas transporta attīstībai” ietvaros un
projektā „Transport: „Improving transport communication system in LatviaLithuania cross border region” („Transporta komunikāciju sistēmas uzlabošana
Latvijas-Lietuvas pārrobežas reģionā”);
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma parakstīšanas uzņemties
visas saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu par summu Ls_211 046,62, kas
sastāv no Ls 179 389,62 ERAF finansējuma un Rundāles novada domes finansējuma
Ls 31 657,00 t.sk. valsts finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai
citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
Pielikumā: projekta „Transport: „Improving transport communication system in LatviaLithuania cross border region” („Transporta komunikāciju sistēmas
uzlabošana Latvijas-Lietuvas pārrobežas reģionā”) koncepts uz 1 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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12. Par nekustamo īpašumu „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” un „Mācītājmāja Ķesteri”
novērtēšanas komisijas izveidošanu.
Rundāles novada dome ar 2009.gada 29.decembra lēmumu Nr.8 „Par nekustamo īpašumu maiņu
ar Mežotnes evaņģēliski luterisko draudzi” (protokols Nr.9.,8.p.) atbalstījusi Rundāles novada
domei piekrītošā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības”, kadastra Nr. 40760010049 vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40760010082, platībā 3,41 ha maiņu ar Mežotnes evaņģēliski luterisko draudzi par tās īpašumā
esošu nekustamā īpašuma „Mācītājmāja – Ķesteri” zemes gabalu, kas tiek atdalīts no zemes
vienības ar kadastra numuru 40760040018, 3,14 ha platībā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrajai daļai un 38.panta
otrajai daļai, publiskas personas maināmo nekustamo īpašumu un līdzvērtīgu citas personas
nekustamo īpašumu novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrajai daļai, un lai nodrošinātu 2009.gada
29.decembra Rundāles novada domes lēmuma Nr.8 „Par nekustamo īpašumu maiņu ar
Mežotnes evaņģēliski luterisko draudzi” (protokols Nr.9.,8.p.) izpildi,
Izveidot nekustamo īpašumu „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” un „Mācītājmāja
Ķesteri” novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:

Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis,

Komisijas locekļi:

Rundāles novada domes izpilddirektors Aldis Smilga,
Attīstības nodaļas vadītāja Inta Klīve,
Finanšu nodaļas vadītāja Marija Teišerska,
Juridiskās nodaļas vadītāja Ineta Ruhocka.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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13. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošo noteikumu Nr.1 „Par neapbūvētu Rundāles
novada pašvaldības zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” precizēšanu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi Rundāles novada domes
2011.gada 27.janvāra saistošos noteikumus Nr.1. „Par neapbūvētu Rundāles novada pašvaldības
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”, sniegusi atzinumu un lūgusi precizēt
saistošos noteikumus, atbilstoši 2011.gada 25.marta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumā „Par saistošajiem noteikumiem” Nr.17-1e/3338 norādītajam.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā vērsusi uzmanību, ka
1) saistošajos noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatā par pašvaldības valdījumā vai turējumā
esošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu nav tiesiska pamata norādīt likuma „Par
pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 1.punktu, jo novada teritorijas apbūvi nosaka vietējās
pašvaldības teritorijas plānojums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.pktobra noteikumu
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 3.punktu.
2) saistošajos noteikumos, kuri izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu ir jānosaka kārtība publisko, nevis privāto tiesību jomā saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 6.pantu;
3) saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu”, (turpmāk MKN Nr.735) 1.2.apakšpunktu noteikumi nosaka
neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību. Līdz ar to nomas līguma noslēgšanas kārtību ar ārēju normatīvu
aktu nosaka MKN Nr.735;
4) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panat pirmo daļu publiskas personas orgāns
izdod iekšējos normatīvos aktus. Līdz ar to pašvaldības dome ir tiesīga noteikt ar iekšēju
normatīvu aktu kārtību, kādā pašvaldība organizē zemes iznomāšanu, ievērojot MKN Nr.735
noteikto kārtību.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā lūgusi precizēt Rundāles novada
domes 2011.gada 27.janvāra saistošos noteikumus Nr.1. „Par neapbūvētu Rundāles novada
pašvaldības zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”, saistošajos noteikumos
nosakot vienīgi lielāku nomas maksas apmēru saskaņā MKN Nr.735 18.punktu.
Rundāles novada dome Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 1.punktā
minētajam piekrīt un precizē saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, nosakot, ka saistošie

noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, ņemot vērā ministrijas atzinumā minēto.
Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 2. un 3.punktā
minētajam Rundāles novada dome nepiekrīt daļā sekojošu apsvērumu dēļ:
1) likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 1.punkts noteic, ka publisko tiesību jomā pašvaldību
kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas. Saskaņā ar minētā likuma 15.panta
pirmās daļas 13.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir saskaņā ar attiecīgās
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Minētā likuma
14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. No iepriekšminētā
izriet, ka pašvaldība var darboties arī privāto tiesību jomā, piemēram, slēdzot privāto tiesību
līgumus, par kādiem ir atzīstami nomas līgumi ar konkrēto zemes nomnieku. Pašvaldībai
iznomājot zemi ir jānošķir, kurā gadījumā tā darbojas publisko tiesību jomā, bet kurā – privāto
tiesību jomā.
Pamatnoteikumus publiskas personas darbībai privāto tiesību jomā nosaka Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 87.pants. Minētā likuma otrā daļa noteic, ja publiska persona darbojas privāto
tiesību jomā, uz to attiecas likumi, kas reglamentē privāttiesiskus darījumus vispār, ciktāl šo
darbību neierobežo citi normatīvie akti.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants nosaka jautājumus, kurus var izskatīt tikai pašvaldības
dome, tai skaitā maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu
(iznomāšanu). Ņemot vērā iepriekšminēto, pašvaldībai pirms zemes nomas līguma noslēgšanas ir
jāizdod administratīvais akts par attiecīgā zemes nomas līguma noslēgšanu, kurā tiek noteikta
zemes nomas maksa, kā arī izlemts jautājums vai personai ir subjektīvās tiesības prasīt zemes
nomas līguma noslēgšanu.
Iznomājot pašvaldībai piekrītošu vai piederošu zemi pašvaldība, īstenojot likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto autonomo funkciju, tai skaitā slēdzot
zemes nomas līgumu, ir jāpiemēro Ministru kabineta noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu, līdz ar to līdz brīdim, kad nomas tiesiskās attiecības tiek nodibinātas ar civiltiesisku
līgumu, pašvaldība darbojas publisko tiesību jomā. Jāvērš uzmanība arī tam, ka zemes nomas
līgumā iekļaujamo nosacījumu izvēlē pašvaldības rīcības brīvība ir ierobežota, jo zemes nomas
līgumi slēdzami ievērojot MKN Nr.735 noteiktos līguma būtiskos nosacījumus un nomas līgums
slēdzams saskaņā ar nomas tipveida līgumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.1. „Par neapbūvētu
Rundāles novada pašvaldības zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” nosaka
kārtību kādā iznomājama pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zeme, līdz ar to tie regulē publisko
tiesību jautājumus un ir vērsti uz to, lai nodrošinātu atklātības principu ievērošanu attiecībā uz
pašvaldības zemes iznomāšanu, kā arī lietderīgu rīcību ar pašvaldības īpašumu, ievērojot likuma
Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz pašvaldības pienākumu racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
2) MKN Nr.735 kā ārējs normatīvs nosaka vispārējos noteikumus par kārtību kādā
iznomājama pašvaldībai piekrītošā un piederošā zeme, noslēdzami nomas līgumi, nomas līgumā
iekļaujamos būtiskos nosacījumus un aprēķināma nomas maksa. Saistošajos noteikumos
pašvaldība ir noteikusi zemes iznomāšanas kārtību kas nav pretrunā ar MKN Nr.735, bet gan
konkretizē MKN Nr.735 nosacījumus, piemēram, attiecībā uz informācijas publiskošanu par
iznomājamiem zemesgabaliem, nomas līguma termiņiem, zemes nomas izsoles rīkošanu un
nomas maksas aprēķināšanu. Līdz ar to sabiedrības interesēs nodrošinot un nostiprinot
pārskatāmu procedūru iznomājot pašvaldības administratīvajā teritorijā pašvaldībai piekrītošus

un piederošus zemesgabalus, kas nav noteikta MKN Nr.735, ievērojot 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.
3) Ņemot vērā iepriekšminēto Rundāles novada dome ir precizējusi saistošos noteikumus,
izslēdzot un precizējot punktus, kas tiek regulēti ar MKN 735 un citiem ārējiem normatīviem
aktiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 4.punktā minētajam Rundāles
novada dome piekrīt daļā un izslēgusi no saistošajiem noteikumiem punktus ar kuriem tika
noteikta pašvaldības administrācijas darba organizācija jautājumos par zemes iznomāšanas un
līgumu noslēgšanas kārtību.
Ņemot vērā iepriekšminēto, saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par neapbūvētu Rundāles novada
pašvaldības zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” izdarāmi sekojoši
precizējumi:
Izslēgt 1.2.punktu: „Šie noteikumi neattiecas uz kārtību, kādā iznomā neizpirkto lauku apvidus
zemi personām, kuras ieguvušas zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.
un (4) 1 daļu”;
Izslēgt 1.3.punktu: „Zemesgabals šo noteikumu izpratnē ir zemes vienība ar noteiktu kadastra
apzīmējumu vai tās daļa, par kuru tiek slēgts nomas līgums”;
1.4.punktu izteikt sekojošā redakcijā : „ 1.2. Šie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām
personām, kuras vēlas nomāt vai nomā Rundāles novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo
zemesgabalu”;
Izslēgt 1.4.1. apakšpunktu „Fiziskas personas, kas vēlas nomāt Domes īpašumā, valdījumā vai
rīcībā esošu zemesgabalu, iesniedz Domē iesniegumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas
kods, dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala adrese vai nosaukums, platība, kadastra
apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība.”
Izslēgt 1.4.2 . apakšpunktu „Juridiskās personas - iesniegumu, kurā norādīts juridiskās personas
nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas apliecības kopija, nomājamā zemesgabala adrese,
platība, kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī izziņa no
Uzņēmuma reģistra par personām, kas tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu, ja Domes
rīcībā nav iepriekšminētā dokumenta”.
Izslēgts 1.5. punktu” Zemesgabala nodošana nomas lietošanā nerada nekādas priekšrocības
zemes nomniekam iegūt zemesgabalu īpašumā;”
Izteikt 2.1. punktu sekojošā redakcijā: Lēmumu par zemes gabala iznomāšanu pieņem Rundāles
novada dome ne agrāk kā divu nedēļu laikā no informācijas par iznomājamiem zemesgabaliem
izlikšanas redzamā vietā Rundāles novada domes ēkā, Svitenes un Viesturu pagastu pārvalžu
ēkās un publicēšanas interneta mājas lapā www.rundale.lv sadaļā „Sludinājumi”;
Izslēgt 3.3 punktu : „Zemes nomas līgumus sagatavo Juridiskās nodaļa sadarbībā ar Attīstības
nodaļas speciālistu zemes un nodokļu jautājumos. Rundāles novada pašvaldības vārdā zemes
nomas līgumus paraksta Rundāles novada domes priekšsēdētājs”;
Izslēgt 4.5.punktu: „Nomas maksas aprēķinu veic Attīstības nodaļas speciālists zemes un
nodokļu jautājumos, nomas maksu iekasē un kontroli par nomas maksājumiem veic Finanšu
nodaļa”;

Izteikt 5.1. punktu sekojošā redakcijā : „Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās Domes noteiktā
kārtībā tiek pārskatīti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie zemes nomas līgumi,
nepieciešamības gadījumā izdarot izmaiņas tajos, vienpusēji maina noteikto nomas maksu
atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem. Iznomātāja noteiktās zemes nomas maksas zemes
nomas līgumos, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemērotas ar
2011.gada 1.septembri”
Izslēgt 5.2. punktu: „Zemes lietošanas un uzturēšanas noteikumi, kā arī nomnieka, iznomātāja
tiesības un pienākumi tiek atrunāti zemes nomas līgumā”
Precizēt saistošo noteikumu numerāciju, atbilstoši iepriekšminētajiem precizējumiem.
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, ja pašvaldības
dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu
pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus un 2011.gada 21.marta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu „Par saistošajiem noteikumiem”
Nr.17-1e/3338,
1. precizēt Rundāles novada domes 2011.gada saistošos noteikumus Nr.1 „Par
neapbūvētu Rundāles novada pašvaldības zemesgabalu iznomāšanu un nomas
maksas noteikšanu”, kas apstiprināti ar Rundāles novada domes lēmumu Nr. 8
(prot.Nr.1, 8.p.) atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
atzinumā norādītajam daļā.
2. publicēt precizētos saistošos noteikumus informatīvajā izdevumā „Rundāles novada
ziņas”
3. noraidīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumu daļā, par
kuru saistošie noteikumi netiek precizēti.
Pielikumā: 1.Rundāles novada domes 2011.gada saistošie noteikumi Nr.1 „Par neapbūvētu
Rundāles novada pašvaldības zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu” uz 2_(divām) lp.;
2.Saistošie noteikumu Nr.1 „Par neapbūvētu Rundāles novada pašvaldības
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” paskaidrojuma
raksts 1 (vienas) lp.
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14. Par Rundāles novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu, amatpersonu
darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”
1. saskaņot Rundāles novada domes amatu klasificēšanas rezultātus saskaņā ar
1.pielikumu;
2. saskaņot Pilsrundāles vidusskolas amatu klasificēšanas rezultātus saskaņā ar
2.pielikumu;
3. saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes
rezultātus saskaņā ar 3.pielikumu.
Pieli
kumā :

„Mārpuķīte” amatu

klasificēšanas

1 Rundāles novada domes amatu
apkopojums uz 3 (trīs) lpp. (Pielikums Nr.1);

klasificēšanas

rezultātu

.

2 Pilsrundāles vidusskolas amatu klasificēšanas
apkopojums uz 2 (divām) lpp. (Pielikums Nr.2);

rezultātu

.
.

3 Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” amatu klasificēšanas
rezultātu apkopojums uz 3 (trijām) lpp. (Pielikums Nr.3).
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15. Par Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
apstiprināt Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
uz 4 (četrām) lp.
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16. Par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, atbilstoši Izglītības likuma 22.panta
pirmajai daļai, kas nosaka to, ka pašvaldības izglītības iestādes darbojas, pamatojoties uz
šo likumu, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, kā arī
Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka vispārējās izglītības iestādes
nolikumu apstiprina dibinātājs un Rundāles novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu
Nr.2 „Par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes dibināšanu”
(prot.Nr.2., 2.p.) un 2011.gada 03.marta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli Nr.0114/1418 „Par saskaņošanu” kas apliecina Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes dibināšanas saskaņojumu Izglītības un zinātnes ministrijā,
1. piešķirt Rundāles novada speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei nosaukumu
„Saulespuķe”;
2. apstiprināt Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe”
nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikums uz
6_(sešām) lpp.
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17. Par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” vadītāja
iecelšanu amatā.
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 2.punktu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktores Ilzes
Palejas 2011.gada 19.aprīļa rekomendāciju speciālās izglītības iestādes vadītāja amatam,
Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Līgas Valmieras 2011.gada 18.aprīļa
pieteikuma vēstuli,
1. iecelt Līgu Valmieru par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulespuķe” vadītāju, mēnešalgu nosakot atbilstoši izglītības iestādei plānotajam
audzēkņu skaitam;
2. noteikt, ka darba tiesiskās attiecības ar pārbaudes laiku trīs mēneši tiek nodibinātas
pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
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18. Par kredīta pieprasījumu Saulaines sociālā centra rekonstrukcijas pabeigšanai.
Rundāles novada dome 2009.gadā pārņēma no Izglītības un zinātnes ministrijas Saulaines
profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas ēku sociālo pakalpojumu centra izveidošanai. Ēkas
rekonstrukcijas 1.kārtai tika plānots izlietot novadu infrastruktūras attīstībai piešķirtos līdzekļus.
Kopējā ēkas rekonstrukcijai nepieciešamā summa saskaņā ar SIA „Neoprojekts” izstrādātā
projekta tāmi ir Ls 430 942,86 apmērā.
2010.gada 29.novembrī noslēgts līgums par Saulaines sociālā centra rekonstrukcijas 1.kārtu ar
SIA „Modus būve” par summu Ls 341 500,01. Ēkas iekštelpu aprīkojumam un 3.stāva
rekonstrukcijai novada dome plānoja iegūt līdzekļus startējot Valsts vai Eiropas Savienības
fondu izsludinātos projektos. Diemžēl atbilstoši projekti netika izsludināti.
Saulaines sociālā centra rekonstrukcijas pabeigšanai nepieciešami līdzekļi Ls 89 442,85 apmērā,
saskaņā ar Rundāles novada domes sertificētā būvinženiera sagatavoto tāmi. 2010.gada
20.decembrī Saeima pieņēmusi likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam”, kura 17.panta 3.daļā
noteikts pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums 40 000 000 latu apmērā tiem
infrastruktūras projektiem, kuros pašvaldības faktiskais ieguldījums nav mazāks par 75
procentiem no kopējām izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par 25
procentiem no kopējām izmaksām līdz pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā 2011.gadā, un
profesionāli tehnisko skolu pārņemšanas, pašvaldību internātskolu un sociālo programmu
investīciju projektiem.
2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.192 „Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa
saistībām” 2.punkts nosaka, ka pašvaldība var aizņemties ilgtermiņa saistības attīstībai nozīmīgu
infrastruktūras objektu īstenošanai tikai pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas, tādēļ
nepieciešams pašvaldības lēmums par aizdevuma saņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, „Par pašvaldību
budžetiem” 24.pantu, likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu,
2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”, 2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.192
„Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām” 2.punktu, likuma „Par valsts budžetu
2011.gadam” 17.panta trešo daļu,
lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei aizņēmuma
saņemšanai Valsts kasē LVL 89 443 apmērā Saulaines sociālā pakalpojumu centra
rekonstrukcijas pabeigšanai ar Valsts kases noteikto aizņēmuma procenta likmi 1,920

apmērā, ar aizdevuma atmaksas termiņu 10 gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama ar 2012.gadu un atmaksājama no Rundāles
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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19. Par līdzdalības maksas noteikšanu skolēnu mācību un ārpusstundu braucieniem ar
mikroautobusu VW_Caravelle.
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 mikroautobusa VW Caravelle, valsts reģistrācijas
numurs HF 6610, izmantošanai skolēnu braucieniem, kas saistīti ar ārpusstundu
mācību pasākumiem - 0,15 Ls (nulle lati un 15 santīmi) par vienu brauciena kilometru.
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20. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Lielupes mala” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0047 platības precizēšanu, atdalīšanu no nekustamā
īpašuma „Lielupes mala” ar kadastra numuru 4076 001 0048, nosaukuma piešķiršanu un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu.
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. precizēt pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 004
0047 platību no 14,3 ha uz 11,87 ha,
2. atdalīt no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, kadastra
numurs 4076 001 0048, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0047, 11,87
ha platībā,
3. no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, kadastra numurs
4076 001 0048, atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mazmežotnes
dīķi”,
4. no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, kadastra numurs
4076 001 0048, atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 26.05.2011
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21. Par zemes nomas maksu Rundāles mednieku kolektīvam iznomātajam zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 4076 004 0047.
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” 18.3.punktu, 2000.gadā 10.februārī starp Rundāles pagasta
padomi un Rundāles mednieku kolektīvu noslēgto zemes nomas līgumu un Rundāles mednieku
biedrības, reģistrācijas numurs 50-1614, priekšnieka Modra Villas, iesniegumu ar lūgumu
pārskatīt zemes nomas līguma nosacījumus,
1. noteikt, Rundāles mednieku biedrībai iznomājamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 004 0047 platību 8,95 ha,
2. noteikt Rundāles mednieku biedrībai iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 004 0047 daļai 8,95 ha platībā nomas maksu gadā 1,5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
3. pāratjaunot 2000.gada 10.februārī ar Rundāles mednieku kolektīvu noslēgto zemes
nomas līgumu par grants karjera Rundāles pagasta Mazmežotnē iznomāšanu,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0047
apgrūtinājumus:
1. Aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos (Mežotnes senkapi);
2. Aizsargjoslas teritorija gar Valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem (SaulītesMazmežotne-Senči);
3. Dabas parka zonas teritorija (Bauskas dabas parks);
4. Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Mazmežotnes dīķi” ar kadastra apzīmējumu 4076 004
0047 skice uz 1 (vienas) lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.04.2011.

(prot.Nr.4., 22.p.)

22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Kautuve”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0446, zemes iznomāšanu Modrim Villam un
zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē.
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 03.septembrī Rundāles novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas izsniegtos kadastra datus par zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada
31.maijam 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.
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, un
Modra Villas, personas kods ***, deklarētā adrese ***, 2011.gada 31.marta iesniegumu, ar
lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma Kautuve kadastra numurs 4088 004 0446 zemi 0,107
ha platībā:
1. noteikt, ka Modrim Villam, 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 viņam ar Svitenes
pagasta padomes 2003.gada 20.maija lēmumu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi
„Kautuve” 0,107 ha platībā, kadastra apzīmējums 4088 004 0446,
2. noteikt, ka zemes vienība „Kautuve”, 0,107 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0446, piekrīt Rundāles novada pašvaldībai un ir ierakstāma uz
pašvaldības vārda zemesgrāmatā,
3. piešķirt Modrim Villam, personas kods ***, Rundāles novada pašvaldībai piekritīga
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Kautuve”, kadastra numurs 4088 004 0446,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0446, 0,107 ha platībā, zemes
nomas pirmtiesības uz 10 (desmit) gadiem līdz 2020.gada 1.jūnijam, ar iespēju
zemes nomas līgumu pagarināt,
4. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
un nomas maksa maksājama ar 2010.gada 1.jūniju,
5. apgrūtinājumi noteikti saskaņā ar nekustamā īpašuma „Kautuve”, kadastra
numurs 4088 004 0446, zemes robežu plānu.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Kautuve”, kadastra numurs 4088 004 0446, zemes robežu
plāna kopija M 1:1000 uz 2 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 127”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0222 Birutai Vastlāvei un zemes vienības
ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē.
Birutai Vastlāvei ar Rundāles pagasta padomes 1996. gada 07. marta lēmumu pastāvīgā lietošanā
piešķirta zeme individuālā augļu dārza uzturēšanai 0,06 ha platībā.
Biruta Vastlāve 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 Birutai Vastlāvei, 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 40760080222,
platībā 0,06 ha ir mazākas par paredzēto minimālo zemesgabala platību un tām nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu no koplietošanas ceļa.
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 Birutai Vastlāvei, personas kods ***, lietošanas tiesības uz pastāvīgā
lietošanā piešķirto Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 127”, kadastra
numurs 4076 008 0222, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0222, 0,06
ha platībā;
2. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0222, 0,06 ha platībā,
ir starpgabals;
3. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0222, 0,06_ha platībā,
piekrīt pašvaldībai.
Pielikumā: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0222 skice uz 1 (vienas) lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Zaļlejas”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 003 0040, zemes iznomāšanu Aijai Grosbahai un
zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē.
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 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 03.septembrī Rundāles novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionāls nodaļas izsniegtos kadastra datus par zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada
31.maijam 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.
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, un
Aijas Grosbahas, personas kods ***, deklarētā adrese ***, 2011.gada 05.aprīļa iesniegumu,
ar lūgumu noslēgt nomas pirmtiesību līgumu uz nekustamo īpašumu „Zaļlejas” kadastra
numurs 4088 003 0040 zemi 8,1 ha platībā:
1. noteikt, ka Aijai Grosbahai, personas ***, 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 ar Svitenes
pagasta Tautas deputātu padomes 1992.gada 28.augusta 20.sasaukuma 13.sesijas
lēmumu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, kadastra apzīmējums 4088 003 0040, 8,1
ha platībā,
2. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 003 0040, 8,1 ha platībā,
piekrīt Rundāles novada pašvaldībai un ir ierakstāma uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā,
3. piešķirt Aijai Grosbahai, personas kods ***, Rundāles novada pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Zaļlejas”, kadastra numurs 4088 003 0040, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 003 0040, 8,1 ha platībā, zemes nomas
pirmtiesības uz 10 (desmit) gadiem līdz 2020.gada 1.jūnijam, ar iespēju zemes
nomas līgumu pagarināt,
4. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
zemes noma maksājama ar 2010.gada 1.septembri,
5. Apgrūtinājumi noteikti saskaņā ar nekustamā īpašuma „Zaļlejas” kadastra numurs
4088 003 0040 zemes robežu plānu.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Zaļlejas” kadastra numurs 4088 003 0040 zemes robežu
plāns M 1:10 000.
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25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamā īpašuma “Kurzemītes” zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4076 003 0470 un 4076 003 0471 Edvīnam Gūžam, zemes
vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē un iznomāšanu Silvijai Segliņai un Inārai
Pužulei.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktam un 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 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.augustam, 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 30. decembrim par tām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam 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.
2011.gada 05. janvārī 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 30.augustam 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.
Saskaņā ar 2009. gada 27. augusta Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par
Rundāles novada Teritorijas plānojumu” zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 4076 003 0470,
0,1 ha platībā, ir mazāka par paredzēto minimālo zemesgabala platību un tai nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu no koplietošanas ceļa un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu no koplietošanas ceļa.
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 un
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, 2009. gada 27. augusta Rundāles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Rundāles novada Teritorijas plānojumu” un Silvijas
Segliņas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2011.gada 7.marta iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0470 0,18 ha platībā un
Ināras Pužules, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta „***, 2011.gada 7.marta
iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471 0,46
ha platībā,
a. noteikt, ka Edvīnam Gūžam, 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.septembrī ir izbeigušās tiesības lietot viņam ar
Rundāles Tautas deputātu padomes 20.sasaukuma 13.sesijas 1992.gada
02.decembra lēmumu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, kadastra apzīmējums 4076
003 0470, 0,1 ha platībā un 4076 003 0471, 0,3 ha platībā;
2. iznomāt Silvijai Segliņai, personas kods ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0470, 0,1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām ar 2010.gada
1.septembri, kā Edvīna Gūžas pirmās šķiras likumīgajai mantiniecei un kuras
pastāvīgās lietošanas tiesības Edvīnam Gūžam izbeigtas ar 5.1.punktā noteikto;
3. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0470, 0,1 ha platībā, ir
starpgabals;
4. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0470, 0,1 ha platībā,
piekrīt Rundāles novada pašvaldībai;

5. iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0470, 0,1 ha platībā uz
10 gadiem līdz 2020.gada 1.septembrim, zemes nomas līgums pēc nomnieka
vēlēšanās var tikt pagarināts;
6. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
7. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0470,
apgrūtinājumus:
1. Aizsargjoslas teritorija gar ielu (Līvānu iela),
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis);
8. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471, 0,3ha platībā, ir
starpgabals;
9. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471, 0,3ha platībā,
piekrīt Rundāles novada pašvaldībai;
10. iznomāt Inārai Pužulei, personas kods ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0471, 0,3 ha platībā, kuras pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas Edvīnam
Gūžam ar 5.1.punktā noteikto, lauksaimniecības vajadzībām;
11. iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471, 0,3 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;
12. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
13. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471, 0,3 ha
platībā apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts,
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis),
3. Ceļa servitūts.
Pielikumā: 1. zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 003 0470, 0,1 ha platībā skice uz 1
(vienas) lpp.;
2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471, 0,3 ha platībā skice uz
1 (vienas) lpp.
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26. Par Rundāles novada domes 2010.gada finanšu pārskatu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
budžetu un finanšu vadību” 30.panta otro un trešo daļu un likumu „Par pašvaldību
budžetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes 2010.gada konsolidēto finanšu gada pārskatu.
Pielikumā: Rundāles novada domes 2010.gada konsolidētais finanšu pārskats uz 111_(viens
simts vienpadsmit)_lapām.
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27. Par dzīvojamās platības Rundāles pagasta daudzdzīvokļu mājā „Smedes” dz.5 izīrēšanu
Birutai Vingrei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9 punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro
daļu, 111.panta pirmo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta
1.punktu, 5.pantu, 13.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1.punktu, 2011.gada 27.aprīļa
Birutas Vingres iesniegumu:
1. izīrēt Birutai Vingrei, personas kods ***, dzīvojamo platību Rundāles novada
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Smedes” nelabiekārtotu vienistabas dzīvokli
Nr.5, ar kopējo platību 22 m² (platība var tikt precizēta pēc tehniskās
inventarizācijas veikšanas),
2. noteikt, ka īres maksa, atbilstoši 2008.gada 27.novembra Rundāles pagasta padomes
lēmumam (protokols Nr.12, 5.2.p.), ir Ls 0.06 (seši santīmi) mēnesī par vienu
kopējās platības kvadrātmetru.
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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28. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.13 „Par kārtību, kādā reģistrējami
un uzņemami bērni Rundāles novada izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību.””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu un Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu,
1. izdarīt šādus grozījumus Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
Nr.13 „Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada izglītības
iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību”:
1.1. izteikt 2.punktu jaunā redakcijā:
“Pirmsskolas izglītības iestādēs “Mārpuķīte” un “Saulespuķe” bērni apgūst no
pusotra gada līdz septiņu gadu vecumam, Pilsrundāles vidusskolā no divu līdz
septiņu gadu vecumam. Obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana
pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci
gadi. Šie bērni programmas apguvei jāpiesaka līdz 1.aprīlim tajā kalendārajā gadā,
kurā bērnam aprit pieci gadi.”
1.2 izteikt 4.punktu jaunā redakcijā:
“Vecāki vai aizbildņi (turpmāk tekstā – vecāki) var pieteikt bērnu pirmsskolas
izglītības programmas apguvei pirmsskolas izglītības iestādēs “Mārpuķīte”,
“Saulespuķe” un Pilsrundāles vidusskolā.”
1.3. izteikt 17.3. apakšpunktu jaunā redakcijā:
“Bez vecāku gādības palikušus bērnus, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu nodibināta
aizbildnība un aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvā
teritorijā un Īslīces SOS ciemata bērni.”
1.4. papildināt ar 28.4.apakšpunktu:
“Medicīniski – pedagoģiskās komisijas slēdziens (speciālās izglītības programmai).”
2. noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūliju.
Pielikumā: 1. Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos

Nr.13 „Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada
izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību”” uz 1_(vienas) lp.
2. Rundāles novada domes 2011.gada saistošo noteikumu Nr.5 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
Nr.13 „Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada
izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību”” paskaidrojuma
raksts uz 1 (vienas) lp.
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29. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Arāji” ar kadastra numuru 4076 001 0028
sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajai 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 Aijas Biļevičas, personas kods ***, deklarētā
adrese ***, 2011.gada 26.aprīļa iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma ”Arāji”, kadastra numurs 4076 001 0028, 14,1 ha kopplatībā, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 001 0028, 2,8 ha platībā, un atdalītajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Mazcērnes”,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta, nekustamā īpašuma „Arāji”, kadastra numurs
4076 001 0028, 11,4 ha kopplatībā, vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4076 001 0028, 2,8 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta,
3. piešķirt nosaukumu „Mazcērnes” no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Arāji”
atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0028,
4. noteikt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Arāji” atdalītajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0028, zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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30. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam Viesturu
pagasta nekustamajam īpašumam „Lielbērsteles parks” ar kadastra numuru 4096 007 0091.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20. un 27.punktiem,
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,
noteikt pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam „Lielbērsteles parks”,
kadastra numurs 4096 007 0091, 4,1 ha platībā, zemes lietošanas mērķi - dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (kods 0501).
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31. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Lauči” ar kadastra numuru 4076 009 0044.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20. un 27.punktiem,
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 kārtību” 2.daļas 16.2.punktu,
noteikt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam „Lauči”, kadastra numurs 4076 009 0044, 14,52 ha platībā, zemes lietošanas
mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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32.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aivaram Brigmanim uz Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Karpati”, kadastra numurs 4096 002 0027, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4096 002 0027, 2,2 ha platībā, zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un
zemes vienības iznomāšanu Gunāram Dāboliņam.
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 03.septembrī Rundāles novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionāls nodaļas izsniegtos kadastra datus par zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada
31.maijam 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.
Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.punktu un 2. daļas 21.punktu, ja minētajā termiņā
persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pēc 2009.gada 30.decembra zemi
ieskaita rezerves zemes fondā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 1.daļas 2. un 3.punktu un 2.daļas 21. 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 un ņemot vērā 2007.gada 1.martā noslēgto zemes nomas
līgumu starp Aivaru Brigmani un Gunāru Dāboliņu par zemes iznomāšanu 4,04 ha
kopplatībā, kurā ietilpst arī nekustamā īpašuma „Karpati” zeme 2,2 ha platībā, kā arī
ņemot vērā to, ka Gunārs Dāboliņš ir maksājis nekustamā īpašuma nodokli par minēto
zemes vienību un Aivara Brigmaņa, personas kods ***, deklarētā adrese ***, 2010.gada
25.oktobra iesniegumu, kurā atsakās no zemes lietošanas tiesībām un Gunāra Dāboliņa,
personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2011.gada 26.aprīļa iesniegumu ar lūgumu
iznomāt nekustamā īpašuma „Karpati” zemes vienību 2,2 ha platībā:
1. noteikt, ka Aivaram Brigmanim, 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 ar Viesturu pagasta padomes
1996.gada 30.oktobra lēmumu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, kadastra
apzīmējums 4096 002 0027, 2.2 ha platībā,
2. ieskaitīt Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Karpati”, kadastra numurs 4096
002 0027, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 002 0027, 2,2 ha platībā
rezerves zemju fondā,
3. iznomāt Gunāram Dāboliņam nekustamā īpašuma „Karpati” kadastra numurs 4096
002 0027 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 002 0027, 2,2 ha platībā;
4. iznomāt nekustamo īpašumu „Karpati”, 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;
5. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
6. noteikt iznomātajam nekustamajam īpašumam „Karpati”, apgrūtinājumus:
1. Svitenes upes aizsargjosla – 0.34km,
2. SIA LATROSTRANS naftas produktu cauruļvadu trases aizsargjosla – 0.18
ha.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Karpati”, kadastra numurs 4096 002 0027, skice uz
1_(vienas) lapas.
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