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2. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Ērikai Skujai uz pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma Viesturu pagasta „Mazdārziņi” ar kadastra numuru 4096 007 0191 daļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un Ērikas Skujas, personas
kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2011. gada 14.aprīļa iesniegumu ar lūgumu pagarināt
Zemes nomas līguma termiņu uz nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs
4096 007 0191, daļu 0,03 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot
līgumu jaunā redakcijā,
1. pagarināt, Viesturu pagasta padomē 2007.gada 20.martā noslēgtā Zemes nomas
līguma termiņu Ērikai Skujai, personas kods ***, uz pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 40960070191, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu 0,03 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
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,
4. noteikt apgrūtinājumu iznomātās zemes vienības daļai:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra numuru 4096 007 0191 zemes
vienības daļas skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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3. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Staņislavam Adamovičam uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma Svitenes pagastā „Svitenes mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0364.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14. punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un Staņislava Adamoviča, personas kods ***,
dzīves vieta ***, 2011.gada 14.aprīļa iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz
zemi ar kadastra numuru 4088 004 0364, 0,1 ha platībā,
1. pagarināt, 2009.gada 30.janvārī Svitenes pagasta padomē noslēgto Lauku apvidus
zemes nomas līgumu, Staņislavam Adamovičam, personas kods ***, uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, kadastra numurs 4088 004
0282, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0364, 0,1 ha platībā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt lauku apvidus 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,
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 4088 004 0364 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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4. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Evitai Ragausei uz pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma Svitenes pagastā „Svitenes mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0284.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un Evitas Ragauses, personas kods ***, deklarētā
dzīves vieta ***, 2011.gada 12.aprīļa iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz
zemi ar kadastra apzīmējumiem 4088 004 0284, 0,1 platībā,
1. pagarināt, 2009.gada 30.janvārī Svitenes pagasta padomē noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu ar Evitu Ragausi, personas kods ***, uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, kadastra numurs 4088
004 0282, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0284, 0,1 ha platībā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt lauku apvidus 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,
4. noteikt iznomātajam nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0284, 0,1 ha platībā apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts.
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0284 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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5. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Valentīnai Pakšiņai uz pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma Viesturu pagastā „Vairogu mazdārziņš 3” ar kadastra numuru 4096 008
0088.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada domes
2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu” un Valentīnas Pakšiņas, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2011. gada 20.aprīļa iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu zemei
„Vairogu mazdārziņš 3”, kadastra numurs 4096 008 0088, 0,09 ha platībā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
1.

pagarināt, Valentīnai Pakšiņai, personas kods ***, Viesturu pagasta padomē
2007.gada 27.martā noslēgtā Zemes nomas līguma termiņu uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Vairogu mazdārziņš 3”, kadastra numurs 4096 008
0088, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 008 0088, 0,09 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām, 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,

4.

noteikt apgrūtinājumu iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 008
0088:
1. Ceļa servitūts.

Pielikumā: nekustamā īpašuma „Vairogu mazdārziņš 3”ar kadastra numuru 4096 008 0088
zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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6. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 127”
ar kadastra numuru 4076 008 0222 iznomāšanu Indrai Vasiļkovai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta piekto daļu, 2011.gada 28.aprīļa Rundāles novada domes sēdes lēmumu Nr.4
(prot.nr.23) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Birutas Vastlāvei un zemes vienības
noteikšanu par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību un Indras Vasiļkovas, personas kods ***,
deklarētā adrese ***, 2011.gada 27.aprīļa iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „LLT 127”,
kadastra numurs 4076 008 0222, ko līdz šim nomājusi no bijušās zemes lietotājas Birutas
Vastlāves, kura mirusi 2007.gada 24.oktobrī,
1. iznomāt Indrai Vasiļkovai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu nekustamo
īpašumu „LLT 127”, 0,06 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamo īpašumu „LLT 127”, 0,06 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. Indrai Vasiļkovai, personas kods ***, samaksāt parādu par aprēķināto nekustamā
īpašuma nodokli par viņai iznomāto nekustamo īpašumu „LLT 127” par 2007.,
2008., 2009., 2010. un 2011.gadu, kas sastāda Ls 22,97 (divdesmit divi lati un 97
santīmi) un aprēķināto nokavējuma naudu, kas uz 2011.gada 26.maiju sastāda 2,79
(divi lati un 79 santīmi);
5. noteikt iznomātajam nekustamajam īpašumam „LLT 127”, kadastra numurs 4076
008 0222, apgrūtinājumus:
1. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu
kanalizāciju;
2. Aizsargjoslas teritorija gar Valsts vietējiem un pašvaldības autoceļiem (BauskaBērzi-Adžūni-Lietuvas robeža).

Pielikumā: nekustamā īpašuma „LLT 127” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0222, skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ivanam Volodkevičam uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Pļavsargi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 002 0012, 7,7 ha platībā,
zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē un zemes iznomāšanu.
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,
Viesturu pagasta Tautas deputātu padomes 1992.gada 04.jūnija 20.sasaukuma 13.sesijas
lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā Ivanam Volodkevičam un Ivana
Volodkeviča, personas kods ***, deklarētā adrese ***, 2011.gada 07.aprīļa iesniegumu, ar
lūgumu noslēgt nomas pirmtiesību līgumu uz nekustamo īpašumu „Pļavsargi”, kadastra
numurs 4096 002 0012 zemi 7,7 ha platībā:
1. noteikt, ka Ivanam Volodkevičam, 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 Viesturu
pagasta Tautas deputātu padomes 1992.gada 04.jūnija 20.sasaukuma 13.sesijas
lēmumu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, kadastra apzīmējums 4096 002 0012, 7,7
ha platībā,
2. noteikt, ka zemes vienība „Pļavsargi” ar kadastra apzīmējumu 4096 002 0012, 7,7
ha platībā, piekrīt Rundāles novada pašvaldībai un ir ierakstāma uz pašvaldības
vārda zemesgrāmatā,
3. piešķirt Ivanam Volodkevičam, personas kods ***, zemes nomas pirmtiesības uz
Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „Pļavsargi”, kadastra
numurs 4096 002 0012 ar kadastra apzīmējumu 4096 002 0012, 7,7 ha platībā, uz 10
(desmit) gadiem līdz 2020. gada 01. jūnijam ar iespēju zemes nomas pirmtiesības
līguma termiņu pagarināt,
4. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
kas maksājama no 2010.gada 1.jūnija,
5. apgrūtinājumi noteikti saskaņā ar nekustamā īpašuma „Pļavsargi” kadastra
numurs 4096 002 0012 zemes robežu plānu.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Pļavsargi” ar kadastra numuru 4096 002 0012 zemes
robežu plāns M_1:2_000.
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8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Imantam Geibam uz Rundāles pagasta nekustamajiem
īpašumiem „Saulaines garāža 7” ar kadastra numuru 4076 008 0331 un „Saulaines garāža 21” ar
kadastra numuru 4076 008 0345 zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē un
zemes iznomāšanu.
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
Imanta Geibas, personas kods ***, deklarētā adrese ***, 2011.gada 11.aprīļa iesniegumu,
ar lūgumu noslēgt nomas pirmtiesību līgumu uz nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 7”,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0331, 0,0051ha platībā, un nekustamā
īpašuma „Saulaines garāža 21” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0345,
0,0055 ha platībā,
1.

noteikt, ka Imantam Geibam, 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 Rundāles
pagasta Tautas deputātu padomes 1993.gada 30. marta 20. sasaukuma 16. sesijas
lēmumu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Saulaines garāža 7”, kadastra numurs
4076 008 0331, 0,0051 ha platībā, un „Saulaines garāža 21”, kadastra numurs 4076
008 0345, 0,0055 ha platībā,

2.

noteikt, ka zemes vienība „Saulaines garāža 7” ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0331, 0,0051 ha platībā, piekrīt Rundāles novada pašvaldībai un ir ierakstāma uz
pašvaldības vārda zemesgrāmatā,

3.

noteikt, ka zemes vienība „Saulaines garāža 21” ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0345, 0,0055 ha platībā, piekrīt Rundāles novada pašvaldībai un ir ierakstāma uz
pašvaldības vārda zemesgrāmatā,

4.

piešķirt Imantam Geibam, personas kods ***, uz Rundāles novada pašvaldībai
piekritīgo nekustamo īpašumu „Saulaines garāža 7” ar kadastra numuru 4076 008
0331, 0,0051 ha platībā, un „Saulaines garāža 21” ar kadastra numuru 4076 008
0345, 0,0055 ha platībā, zemes nomas pirmtiesības uz 10 (desmit) gadiem līdz
2020.gada 1.jūnijam, ar iespēju zemes nomas pirmtiesības līgumu pagarināt,

5.

noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
kas maksājama no 2010.gada 1.jūnija,

6.

apgrūtinājumi noteikti saskaņā ar nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 7”,
kadastra numurs 4076 008 0331, un „Saulaines garāža 21”, kadastra numurs 4076
008 0345, zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem mērogā
1:500.

Pielikumā: nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 7” ar kadastra numuru 4076 008 0331
un „Saulaines garāža 21” ar kadastra numuru 4076 008 0345 zemes vienības
robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni M 1:500 uz 2 lapām.
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9. Par maiņas zemes vienību „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu
4076 001 0082 un „Mežotnes baznīca” ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0038 vērtību
apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumu Nr.8 „Par nekustamo īpašumu
maiņu ar Mežotnes evaņģēliski luterisko draudzi” (protokols Nr.9.,8.p.) atbalstīta nekustamo
īpašumu maiņa: Rundāles novada domei piekrītošā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma
„Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra Nr.40760010049 vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40760010082, platībā 3,41 ha maiņa ar Mežotnes evaņģēliski luteriskai
draudzei īpašumā esošā nekustamā īpašuma „Mācītājmāja – Ķesteri”, kadastra Nr.40760040018,
vienu zemes gabalu platībā 3,14 ha.
No nekustamā īpašuma „Mācītājmāja – Ķesteri”, kadastra Nr.40760040018, ir atdalīts un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā ir reģistrēts nekustamai īpašums „Mežotnes
baznīca”, kadastra Nr.40760040005, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40760040018, platībā 3,81 ha.
Ar 2011.gada 28.aprīļa Rundāles novada domes lēmumu Nr.12 „Par nekustamo īpašumu
„Punslavu personīgās palīgsaimniecības” un „Mācītājmāja Ķesteri” novērtēšanas komisijas
izveidošanu”(prot.Nr.4) izveidota maināmo nekustamo īpašumu novērtēšanas komisija.
Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisija pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.panta septīto daļu noteikusi maināmo nekustamo īpašumu nosacītās
cenas:
1) nekustamajam īpašumam „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra
Nr.40760010049 vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760010082, platībā
3,41 ha - LVL 6100,00 (seši tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi),
2) nekustamajam īpašumam „Mežotnes baznīca”, kadastra Nr.40760040005, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760040038, platībā 3,81 ha - LVL
6100,00 (seši tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, nekustamo
īpašumu „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” un „Mācītājmāja Ķesteri” novērtēšanas
komisijas 2011.gada 18.maija sēdes protokolu Nr.2, ņemot vērā sertificēta nekustamo
īpašumu vērtētāja Jura Boča (Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas sertifikāta Nr.66)
2011.gada maija vērtējumu

1. apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības”, kadastra Nr. 40760010049 vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40760010082, platībā 3,41 ha nosacīto cenu LVL 6100,00 (seši tūkstoši
viens simts lati un 00 santīmi);
2. apstiprināt Mežotnes evaņģēliski luteriskās draudzes valdījumā esošā nekustamā
īpašuma „Mežotnes baznīca”, kadastra Nr.40760040005, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 40760040038, platībā 3,81 ha nosacīto cenu LVL
6100,00 (seši tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi).
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10. Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Krausurbji” ar kadastra numuru 4096 004 0009
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2011.gada
12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
3.daļas 16.1.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu”, Rundāles
novada domes 2011.gada 31.marta „Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu
nekustamajam īpašumam „Krausurbji” ar kadastra numuru 4096 004 0009 un SIA
„Metrum”, sertifikāts Nr. BA-196, iesniegto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Zemes
ierīcības projekta lietu nekustamajam īpašumam „Krausurbji” ar kadastra numuru 4096
004 0009, Rundāles novada Viesturu pagastā un Edgara Strazdiņa, personas kods ***,
2011.gada 16.maija iesniegumu, par nosaukuma „Lejaskrausurbji” piešķiršanu
atdalāmajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķa noteikšanu:
1. apstiprināt Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Krausurbji” ar kadastra numuru
4096 004 0009, SIA „Metrum” izstrādāto Zemes ierīcības projektu,
2. piešķirt no nekustamā īpašuma „Krausurbji” atdalītajai neapbūvētai zemes vienībai
jaunu nosaukumu „Lejaskrausurbji”,
3. noteikt atdalītajai zemes vienībai „Lejaskrausurbji” nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods –
0101).
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11. Par dalību Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas projektā „Atbalsta sistēmas īstenošana
bērnu un jauniešu iekļaušanai izglītībā Rundāles un Bauskas novados” Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) izsludinātajā atklātas projektu iesniegumu atlases 2. kārtā Eiropas Sociālā
fonda (ESF) 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās
atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai
izglītībā”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5. punktu un 15.panta
pirmās daļas 4. un 7.punktu, 21. panta 27. punktu un 2009.gada 17.februārī Ministru
kabineta noteikumiem Nr.150 „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.2.4.2.apakšaktivitāti „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”
a. piedalīties Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas projektā „Atbalsta sistēmas
īstenošana bērnu un jauniešu iekļaušanai izglītībā Rundāles un Bauskas novados”
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinātajā atklātas projektu
iesniegumu atlases 2. kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē
„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai
un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”;
b. uzņemties, projekta apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas visas
saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu.
Pielikumā: projekta „Atbalsta sistēmas īstenošana bērnu un jauniešu iekļaušanai izglītībā
Rundāles un Bauskas novados” koncepts uz 1 lp.
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12. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.6 „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.6 „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.6 „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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13. Par Rundāles novada domes kredītsaistību Valsts kasē pārkreditēšanu.
2010.gada 27.maija sēdē ticis pieņemts lēmums Nr.14 „Par Rundāles novada domes
kredītsaistību Valsts kasē pārkreditēšanu”, uz kā pamata tika mainītas kredītprocentu likmes ar
fiksēto gada likmi, kas ir spēkā līdz 2011.gada 15.jūlijam. Procentu likme – 3.26%.
Pašreiz Valsts kase piedāvā procentu likmes 2.09%, kas ir spēkā līdz 2011.gada 15.augustam.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu 3.pantu”(1),
pārkreditēt latu kredītus pēc valsts kases aktuālajām latu kredītu procentu likmēm ar
fiksēto gada procentu likmi šādiem aizdevumiem:
Aizdevuma līgums Nr. A2/1/03/212 TrančesP-62/2003;
Aizdevuma līgums Nr. A2/1/06/68 Trančes P-25/2006.
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14. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu, atsaucoties uz Latvijas
pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principa maiņu”,
izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un ES projektu
realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu
izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu
īstenošanu,
1. atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”,
2. aicināt Saeimu un Ministru kabinetu īstenot šo rezolūciju jau 2014.-2020.gadu ES
budžeta ietvaros.
Pielikumā: Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa Rezolūcija „Par attīstības vadības
principu maiņu” uz 3 lp.
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15. Par domes priekšsēdētāja komandējumu dalībai Austrijas Pašvaldību dienās un 58.Austrijas
pašvaldību kongresā Austrijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas
Pašvaldību savienības 2011.gada 25.maija vēstuli Nr.0520111351/A2427 „Par dalību
Austrijas Pašvaldību dienās un 58.Austrijas pašvaldību kongresā Grācā, Austrijā (8.10.06.2011.)”, kurā atsaucoties Austrijas Pašvaldību asociācijas uzaicinājumam, Latvijas
Pašvaldību savienība lūdz rast iespēju komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju
Aivaru Okmani dalībai 2011.gada Austrijas Pašvaldību dienās un 58.Austrijas pašvaldību
kongresā, kas norisināsies 2011.gada 9. - 10. jūnijā Kitzbuhelas (Kitzbühel) pašvaldībā,
Tirolē, Austrijā, kā arī aicina piedalīties darba grupā „Uzņēmēju – pašvaldību tīkls: uz
ģimeni orientētas aktivitātes sniedz jaunu sparu”, kas norisināsies 8. jūnijā Kitzbuhelas
pašvaldībā,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani piedalīties Austrijas
Pašvaldību dienās un 58.Austrijas pašvaldību kongresā un darba grupā „Uzņēmēju –
pašvaldību tīkls: uz ģimeni orientētas aktivitātes sniedz jaunu sparu” no š.g. 7.jūnija
līdz 10.jūnijam Kitzbuhelas (Kitzbühel) pašvaldībā, Tirolē, Austrijā, izmaksājot dienas
naudu atbilstoši LR Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem
saistītie izdevumi” paredzētajai dienas naudas normai Austrijā.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.05.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

