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2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Nikolay Ivanov.
Rundāles novada domē 2011.gada 4.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma - dzīvojamās mājas
„Avoti” Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā īpašnieka Valsts aģentūras Rundāles
pils muzeja iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par reģistrēto dzīvesvietu „Avoti”, Pilsrundālē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3921, Nikolay Ivanovam, personas kods ***, sakarā ar
to, ka persona faktiski nedzīvo iepriekšminētajā adresē.
Rundāles novada dome pārbaudījusi ziņas par Nikolay Ivanova deklarēto dzīvesvietu. 2011.gada
27.aprīlī nosūtīta vēstule Nikolay Ivanovam ar aicinājumu sniegt paskaidrojumus, pievienojot
dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā „Avoti”, Pilsrundālē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3921.
Nikolay Ivanovs nav Rundāles novada domei sniedzis paskaidrojumus un dokumentus, kas
apliecina viņa tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā „Avoti”, Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, LV-3921.
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu konstatēts, ka Nikolay Ivanovam, personas kods ***, nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, līdz ar to ziņas par deklarēto dzīvesvietu
anulējamas.
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktam, ziņas par
deklarēto dzīvesvietu pašvaldība ir tiesīga anulēt, ja personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Avoti”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV-3921, Nikolay Ivanovam, personas kods ***.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu „Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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3. Par nolikuma „Par stipendiju piešķiršanu Pilsrundāles vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem”
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāţu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar
likumu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām
funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un 21.panta 27.punktu,
apstiprināt nolikumu „Par stipendiju piešķiršanu Pilsrundāles vidusskolas 10.12.klašu izglītojamajiem”.
Pielikumā: nolikums „Par stipendiju piešķiršanu Pilsrundāles vidusskolas 10.-12.klašu
izglītojamajiem” uz 2 (divām) lpp.
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4. Par Rundāles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas
izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
27.punktu,
1. izveidot Rundāles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu
komisiju šāda sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Aivars Okmanis
Komisijas locekļi:

Rundāles novada domes izpilddirektors Aldis Smilga;
Finanšu nodaļas vadītāja – Marija Teišerska;
Juridiskās nodaļas vadītāja – Ineta Ruhocka;
Sociālā dienesta vadītāja – Kristīne Brūvele.

2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas un
izsoļu komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Rundāles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu
komisijas nolikums uz 1 lp.
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5. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības
nolikums”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu 24.pantu un
45.pantu un izmaiņām Rundāles novada domes administrācijas sastāvā,
apstiprināt Rundāles novada domes 2011.gada saistošos noteikumus Nr.7 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1
„Rundāles novada pašvaldības nolikums”.
Pielikumā: Rundāles novada domes 2011.gada saistošie noteikumi Nr.7 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles
novada pašvaldības nolikums” uz 2 (divām) lp.
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6. Par daudzdzīvokļu mājas „Saulgrieţi” pārņemšanu pašvaldības apsaimniekošanā.
Rundāles novada domē ir saņemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulgrieţi” mājas pārvaldnieces
Līgas Ţukauskas iesniegums par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, kurā, pamatojoties uz 2011.gada
15.maija dzīvojamās mājas „Saulgrieţi” dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, lūgts Rundāles
novada domei pieņemt apsaimniekošanā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Saulgrieţi”.
Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.apakšpunktam vienīgi dzīvokļu īpašnieku
kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja „Saulgrieţi” līdz šim nav bijusi Rundāles novada pašvaldības pārvaldībā
un apsaimniekošanā.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulgrieţi” dzīvokļu īpašnieki nav nodibinājuši un reģistrējuši
Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā dzīvokļu īpašnieku biedrību, kā arī nav noslēguši
savstarpēju līgumu ar pilnvaroto personu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītā daļa nosaka, ka
pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību
nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, dzīvojamās mājas Rundāles novadā Rundāles
pagastā „Saulgrieţi” pārvaldnieces Līgas Ţukauskas iesniegumu un tam pievienoto 2011.gada
15.maija dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu,
1. pārņemt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Saulgrieţi” Rundāles pagastā Rundāles
novadā Rundāles novada domes pārvaldīšanā un apsaimniekošanā no 2011.gada
1.jūlija;
2. noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamai
apsaimniekošanas maksu – 0,22 Ls/m;

mājai

„Saulgrieţi”

pārvaldīšanas

un

3. līdz 2011.gada 31.decembrim dzīvojamai mājai „Saulgrieţi” piemērot samazināto
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu - 0,16 Ls/m.
Pielikumā: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulgrieţi” pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
darbu tāme uz 1 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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7. Par jaunas amata vietas izveidošanu Rundāles novada domes Komunālajā dienestā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu un lai
nodrošinātu Rundāles pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulgrieţi” pārvaldīšanu
un apsaimniekošanu,
1. ar 2011.gada 1.jūliju izveidot Rundāles novada domes Komunālajā dienestā
vienu jaunu amata vietu ar nepilnu darba laiku (paredzamā darba slodze 0,375)
– sētnieks, profesiju klasifikatora kods 9613 01;
2. noteikt mēnešalgu Ls 200,00 mēnesī par pilnu darba laiku (par 0,375 slodzēm Ls
75,00).
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajai personai Borisam
Billeram.
Rundāles novada domē izskatīts 2011.gada 5.aprīļa Borisa Billera, personas kods ***, dzīvojoša
***, iesniegums, kurā lūgts piemērot nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par personas
valdījumā esošo dzīvokļa īpašumu „Papeles”7 un „Papeles” 8, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski represētajām
personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums
piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā reţīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi
politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par nodokļa
atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja
vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Saskaņā ar 1995.gada 27.oktobra līgumu, kas reģistrēts Zemgales apgabaltiesas zvērinātas
notāres Zentas Reliņas reģistrā ar Nr.5089, Borisa Billera tiesiskajā valdījumā ir dzīvokļa
īpašums Nr.8 daudzdzīvokļu mājā „Papeles”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Nekustamais īpašums personas valdījumā un īpašumā ir vismaz piecus gadus.
Saskaņā ar 1992.gada 9.decembra vienošanos, kas reģistrēta Bauskas valsts notariāta kantorī ar
Nr.51-3371, dzīvokļa īpašuma Nr.7 daudzdzīvokļu mājā „Papeles” tiesiskā valdītāja ir Anita
Billere.
Iesniegums Rundāles novada domē saņemts pēc taksācijas gada, t.i. 2011.gada 1.februāra,
iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.4001005 kopija.

Iesniegumā norādīts, ka dzīvokļa īpašumi netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta otro daļu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu,
nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai
personai Borisam Billeram, personas kods ***, piemērot 2012.gadā, par dzīvokļa
īpašumu Nr.8 daudzdzīvokļu mājā „Papeles”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā bez zemes domājamās daļas.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.07.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

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
30.06.2011.

(prot.Nr.6., 9.p.)

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Gintas Brigmanes.
Rundāles novada domē 2011.gada 20.jūnijā ir saņemts Zemgales apgabaltiesas 113. iecirkņa
zvērināta tiesu izpildītāja Rigmontas Grīgas 2010.gada 14.jūnija „Pieprasījums par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu” Nr.3090, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu Gintas Brigmanes,
personas kods ***, piederošajam nekustamajam īpašumam „Gulbji”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr. 4076 006 0002, un lēmuma iesniegšanu par nodokļu parāda
piedziņu.
Par nekustamo īpašumu „Gulbji”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 006
0002, uz 2011.gada 20.jūniju Gintai Brigmanei ir izveidojušās parādsaistības ar Rundāles novada
domi sekojošā apmērā:
1) parāds par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par 2011.gadu sastāda Ls 21,80
(divdesmit viens lats un 80 santīmi),
2) aprēķinātā nokavējuma nauda uz 2011.gada 30.jūniju sastāda 8,92 (astoņi lati un 92
santīmi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta otro daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda
naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā
atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
26.pantu, 29.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļu maksājumi,
kā arī izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un nokavējuma naudas
aprēķinu:
piedzīt no Gintas Brigmanes, personas kods ***, nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 21,80 (divdesmit viens lats un 80 santīms) un uz 2011.gada
30.jūniju aprēķināto kavējuma naudu Ls 8,92 (astoņi lati un 92 santīmi) par
nekustamo īpašumu „Gulbji”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs
4076 006 0002.
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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10. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošo noteikumu Nr.3 „Par rakšanas darbu
veikšanas kārtību Rundāles novadā” precizēšanu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi Rundāles novada domes
2011.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr.3 „Par rakšanas darbu veikšanas kārtību Rundāles
novadā”, sniegusi atzinumu un lūgusi precizēt saistošos noteikumus, atbilstoši 2011.gada 2011.
gada 2.jūnija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā „Par saistošajiem
noteikumiem” Nr.17-1e/8405 norādītajam.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā norādījusi, ka saskaņā ar saistošo
noteikumu 3.punktu un atbilstoši saistošo noteikumu III., IV un V nodaļai šie saistošie noteikumi
būtībā paredz prasības transporta inţenierkomunikāciju projektēšanai, izbūvei, remontēšanai un
nodošanai ekspluatācijā pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 11.punktam dome ir tiesīga izdot
saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts
likumos, jautājumā par novada pašvaldības inţenierkomunikāciju un transporta infrastruktūras
aizsardzību.
Saistošo noteikumu III nodaļa nosaka rakšanas darbu veikšanas kārtību, kas ir saistošo
noteikumu pamatuzdevums. Saistošo noteikumu IV nodaļa nosaka teritorijas atjaunošanas
kārtību un ietver garantijas vispārējās prasības. Saistošo noteikumu V nodaļa nosaka darbu
izpildes nosacījumus un šī nodaļa nav saistāms ar projektēšanas nosacījumiem. Saistošajos
noteikumos noteiktā kārtība rakšanas darbu veikšanai noteikta ar mērķi aizsargāt Rundāles
novada domes valdījumā un īpašumā esošās inţenierkomunikācijas un transporta infrastruktūru.
Rundāles novada dome precizē saistošo noteikumu 3.punktu, nosakot, ka noteikumi ir obligāti
visām juridiskām un fiziskām personām, neatkarīgi no resoru pakļautības un īpašuma formas,
kas veic pirmsprojektēšanas darbus, projektē, būvē, remontē un ekspluatē Rundāles novada
domes valdījumā un īpašumā esošās inţenierkomunikācijas un transporta infrastruktūru.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā norādījusi, ka jautājumu
regulējums, kas skar kārtību kādā tiek projektētas, izbūvētas un pieņemtas ekspluatācijā
inţenierkomunikācijas, nav iekļaujamas šāda veida saistošajos noteikumos. Šo jautājumu
regulējums noteiktā apjomā ietilpst Ministru kabineta kompetencē, jo kārtība
inţenierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai un pieņemšanai ekspluatācijā
pamatā ir atrunāta Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi”. Kā arī to, ka pašvaldības kompetence jautājumos par novada teritorijas apbūvi,

labiekārtošanu, kā arī par pašvaldības inţenierkomunikāciju būvniecību, rekonstrukciju,
ekspluatāciju un izvietošanu pašvaldības teritorijā dotajā gadījumā ir skatāms vadoties no
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi”. Atbilstoši šo noteikumu 28.13.,28.19.,28.21. un 28.22.apakšpunktam
vairums šo jautājumu ir iekļaujami pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma minētajam Rundāles novada
dome nepiekrīt daļā sekojošu apsvērumu dēļ:
1) Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”
40.8 punkts nosaka, ka attiecīgo sadales tīklu īpašnieks izsniedz tehniskos noteikumus
inţeniertīklu pievada un iekšējo inţeniertīklu izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas
ierosinātājam: inţeniertīklu pievada izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai; iekšējo
inţeniertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai, ja tas noteikts normatīvajā aktā.
Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi atvieglot tehnisko noteikumu izsniegšanu
inţeniertīklu un transporta infrastruktūras ierosinātājam, nosakot vienādas prasības
attiecībā uz rakšanas darbu veikšanu, jo detāla rakšanas darbu veikšana nav ietverta
minētajos citos ārējos normatīvajos aktos;
2) Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 28.13.punkts nosaka, ka Teritorijas izmantošanas un
apbūves
noteikumos
iekļauj
prasības
inţenierkomunikāciju
būvniecībai,
rekonstrukcijai, ekspluatācijai, nosakot ierobeţojumus alternatīvo energoapgādes
objektu (vēja elektrostaciju, saules bateriju bloku (paneļu), zemes siltuma sūkņu)
izvietošanai vietējās pašvaldības teritorijā, bet tajā pat laikā, neparedz Teritorijas
plānojumā noteikt detalizētu darbu veikšanas un atļaujas saņemšanas kārtību, veicot
inţenierkomunikāciju un transporta infrastruktūras pirmsprojektēšanas, projektēšanas,
būvniecības, remonta un ekspluatācijas darbus.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma minētajam, par to, ka no
saistošajiem noteikumiem izslēdzams 9.4.apakšpunkts Rundāles novada dome piekrīt un izslēdz
iepriekšminēto punktu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par rakšanas darbu veikšanas kārtību
Rundāles novadā” izdarāmi sekojoši precizējumi:
1. izteikt 3.punktu sekojošā redakcijā: „Šie noteikumi ir obligāti visām juridiskām un
fiziskām personām, neatkarīgi no resoru pakļautības un īpašuma formas, kas veic
pirmsprojektēšanas darbus, projektē, būvē, remontē un ekspluatē Rundāles novada
domes valdījumā un īpašumā esošās inţenierkomunikācijas un transporta
infrastruktūru”;
2. izslēgt 9.4.apakšpunktu : „Būvvaldes izsniegta būvatļauja”;
3. izteikt noteikumu 42.punktu sekojošā redakcijā „Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada
1.augustā”.
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 2.jūnija Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu „Par saistošajiem noteikumiem” Nr.171e/8405,
1. precizēt Rundāles novada domes 2011.gada saistošos noteikumus Nr.3 „Par
rakšanas darbu veikšanas kārtību Rundāles novadā”, kas apstiprināti ar

Rundāles novada domes lēmumu Nr.5 (prot.Nr.3, 5.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 ministrijas atzinumu daļā, par
kuru saistošie noteikumi netiek precizēti.
Pielikumā: Rundāles novada domes 2011.gada saistošie noteikumi Nr.3 „Par rakšanas
darbu veikšanas kārtību Rundāles novadā” uz 5 (piecām) lp.
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11. Par Rundāles novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības – pašvaldības policija un
pašvaldības policista amata vietas izveidošanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāţu
nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Ministru kabinets, Ministru
kabineta loceklis, atvasinātas publiskas personas orgāns vai iestādes vadītājs izdod iekšējos
normatīvos aktus pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos, 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas orgāns un amatpersona savas
kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par iestādes, iestādes izveidotās
koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (nolikums,
reglaments), likuma „Par policiju” 19.panta pirmo un piekto daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības var izveidot pašvaldības policiju un pašvaldības policijas darbinieku skaitu
nosaka attiecīgā pašvaldība, Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.397
„Pašvaldības policijas paraugnolikums,
1. izveidot Rundāles novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību – pašvaldības
policija un vienu pašvaldības policista amata vienību - pašvaldības policijas
inspektors – profesiju klasifikatora kods 3355 14, nosakot mēnešalgu Ls_600 mēnesī;
2. apstiprināt Rundāles novada Pašvaldības policijas nolikumu (pielikums Nr.1 uz
4_lpp.);
3. izveidot komisiju pretendentu atlasei uz Rundāles novada pašvaldības policijas
inspektora amata vietu sekojošā sastāvā:
domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis – komisijas priekšsēdētājs;
pašvaldības izpilddirektors Aldis Smilga;
Finanšu nodaļas vadītāja Marija Teišerska;
Juridiskās nodaļas vadītāja Ineta Ruhocka;
Kancelejas vadītāja Kristīne Kosoja;

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Brūvele;
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs Nauris Brūvelis;
Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Liepa.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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12. Par projekta „Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Rundāles novadā”
sagatavošanu un projekta pieteikuma iesniegšanu darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta
pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa „Noteikumi par darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu”,
1. piedalīties Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana”
1.4.1. pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas
sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” atklātajā projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā
un iesniegt projekta pieteikumu „Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
Rundāles novadā”;
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, realizēt projektu „Alternatīvo sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība Rundāles novadā” par kopējo summu Ls 91 918,30,
nepieciešamības gadījumā nodrošinot priekšfinansējumu;
3. projekta ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta vismaz
vienu gadu pēc projekta noslēguma.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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13. Par projekta „Vienotas norāţu sistēmas ieviešana Rundāles novadā” pieteikumu Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” Bauskas
rajona lauku partnerības atklātā konkursa 3.kārtā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.,
6.punktu un 15.panta 1.punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem
Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam
„Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un 2009.gada 14.jūlija MK noteikumus Nr.783 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”,
1. sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Vienotas norāţu sistēmas ieviešana
Rundāles novadā” ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
„Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.” LEADER pieejas īstenošanai
pasākuma 413 („Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”) atklāta projektu iesniegumu
konkursā uz kopēju projekta īstenošanas summu Ls 24 976,84, kas sastāv no
Ls_18 000,00 ES ELFLA finansējuma un Ls 6 976,84 no Rundāles novada domes
budţeta;
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā uzņemties visas saistības, kuras
attiecas uz projekta īstenošanu;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu no Rundāles novada domes
budţeta.
Pielikumā: Projekta „Vienotas norāţu sistēmas ieviešana Rundāles novadā “ pieteikuma
koncepcija uz 1 lp.
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14. Par projekta „Mobilās skatuves jumts” pieteikumu Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” Bauskas rajona lauku partnerības atklātā
konkursa 3.kārtā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.,
6.punktu un 15.panta 1.punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem
Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam
„Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un 2009.gada 14.jūlija MK noteikumus Nr.783 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”,
1. sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Mobilās skatuves jumts” ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) „Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013.” LEADER pieejas īstenošanai pasākuma 413 („Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”) atklāta projektu iesniegumu konkursā uz kopēju projekta
īstenošanas summu Ls 20 801,00, kas sastāv no Ls 15 345,00 ES ELFLA
finansējuma un Ls 5 456,00 no Rundāles novada domes budţeta;
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā uzņemties visas saistības, kuras
attiecas uz projekta īstenošanu;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu no Rundāles novada domes
budţeta.
Pielikumā: Projekta „Mobilās skatuves jumts “ pieteikuma koncepcija uz 1 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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15. Par projekta „Mūsdienīgs aprīkojuma publiskiem pasākumiem Rundāles novadā” pieteikumu
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas”
Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 3.kārtā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.,
6.punktu un 15.panta 1.punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem
Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam
„Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un 2009.gada 14.jūlija MK noteikumus Nr.783 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”,
1. sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Mūsdienīgs aprīkojums publiskiem
pasākumiem Rundāles novadā” ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) „Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.” LEADER pieejas
īstenošanai pasākuma 413 („Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”) atklāta projektu
iesniegumu konkursā uz kopēju projekta īstenošanas summu Ls_28 481,00, kas
sastāv no Ls 18 000,00 ES ELFLA finansējuma un Ls 10 481,00 no Rundāles novada
domes budţeta;
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā uzņemties visas saistības, kuras
attiecas uz projekta īstenošanu;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu no Rundāles novada domes
budţeta.
Pielikumā: Projekta „Mūsdienīgs aprīkojums publiskiem pasākumiem Rundāles novadā”
pieteikuma koncepcija uz 1 lp.
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16. Par finansējuma piešķiršanu Sabiedriskās organizācijas „Pīlādzis” projekta „Līderu skola
Rundāles novada jauniešiem” realizācijai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Rundāles
novada domes Nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko
organizāciju darbībai, Svitenes pagasta biedrības „Pīlādzis”, Reģ.Nr.40008110262, juridiskā
adrese „Svitenes pagasta padomes ēka”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, projekta pieteikumu
un Svitenes pagasta biedrības „Pīlādzis” 2011.gada 11.maija iesniegumu, kurā lūdz izskatīt un
apstiprināt projekta pieteikumu finansējuma piešķiršanai,
1. piešķirt Sabiedriskajai organizācijai Svitenes pagasta biedrība „Pīlādzis”, Reģ.Nr.
40008110262, finansējumu Ls 300,00 apmērā projekta „Līderu skola Rundāles
novada jauniešiem” realizācijai,
2. piešķirto finansējumu ar bezskaidras naudas pārskaitījumu ieskaitīt biedrības
kontā.
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17. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 3.11” iznomāšanu Ingai Šastakovičai.
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
Ingas Šastakovičas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Rundāles novads, 2011. gada
26.aprīļa iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Saulaines mazdārziņš 3.11”, 02.05.2011.
mazdārziņš tika izsludināts par brīvu nomas zemes gabalu uz kura nomu nav pieteikusies
neviena cita persona,
1. iznomāt Ingai Šastakovičai, personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu nekustamo
īpašumu „Saulaines mazdārziņš 3.11”, kadastra numurs 4076 008 0150, 0,05 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamo īpašumu „Saulaines mazdārziņš 3.11”, kadastra numurs 4076 008
0150, 0,05 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. Ingai Šastakovičai, personas kods ***, nomaksāt līdz 2011.gada 1.novembrim nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu, kas uz 2011.gada 29. jūniju sastāda Ls
16,99,
5. noteikt iznomātajam nekustamajam īpašumam „Saulaines mazdārziņš 3.11”,
apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. ceļa servitūts;
3. aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Kaucmindes pils).
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.11”ar kadastra numuru 4076 008 0150
skice uz 1_lapas.
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18. Par nosaukuma, adreses un zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles novada Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Dienesta viesnīca 2” ar kadastra numuru 4076 008 0017.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10.punktiem,
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ”
3.daļas 17.3.1.punktu un ņemot vērā to, ka, saskaņā ar 2010.gada 3.decembrī. Bauskas novada
būvvaldē izsniegto būvatļauju Nr.169, tiek veikta ēkas rekonstrukcija realizējot projektu
„Saulaines sociālā centra rekonstrukcija” un pēc rekonstrukcijas pabeigšanas ēka tiks izmantota
sociālo pakalpojumu sniegšanai,
1. mainīt Rundāles novada Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam Dienesta
viesnīca 2, kadastra numurs 4076 008 0017, nosaukumu uz Saulaines sociālais
centrs,
2. mainīt adresi līdzšinējam adresācijas objektam publiskai darbībai paredzētai ēkai,
kadastra apzīmējums 4076 008 0214 019, un apbūvei paredzētai zemes vienībai,
kadastra apzīmējums 4076 008 0325, Rundāles novada Rundāles pagastā, Dienesta
viesnīca 2, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901, uz adresi Saulaine 10,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901.
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19. Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Urgas”
jaunbūvei angāram-noliktavai ar kadastra apzīmējumu 4076 011 010 001.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10. punktiem,
2006.gada 10.oktobrī sastādīto Aktu par angāra –noliktavas Rundāles pagasta Urgās
nodošanu ekspluatācijā un Ulda Kreigera, personas kods ***, iesniegumā norādītā adrese
Ziedoņi-2, Rundāles pagasts, Rundāles novads, 2011.gada 27.maija iesniegumu par adreses
piešķiršanu uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Urgas esošajam angāram noliktavai,
piešķirt adresi esošajam adresācijas objektam saimnieciskai darbībai paredzētai
jaunbūvei angāram-noliktavai ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0010 001 un apbūvei
paredzētai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 4076 011 0010, Rundāles novada
Rundāles pagastā, adresi Urgas, Rundāles pag. Rundāles nov., LV3922.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.07.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

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
30.06.2011.

(prot.Nr.6., 20.p.)

20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0082 atdalīšanu no Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu.
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.), Rundāles novada domes un Meţotnes evaņģēliski
luteriskās draudzes 2009.gada 2.decembrī sastādīto un abpusēji parakstīto Nodomu
protokolu par zemes gabalu maiņu, kurā puses vienojās par zemes gabalu „Punslavu
personīgās palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0082, 3,41 ha platībā un
„Meţotnes baznīca” ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0038, 3,9 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta, nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, 32,6969 ha kopplatībā, vienu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0082, 3,41 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu,
2. piešķirt nosaukumu „Mazpunslavas” no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Punslavu personīgās palīgsaimniecības” atdalītajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0082,
3. noteikt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 001
0082, 3,41 ha platībā, zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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21. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jēdţūni” ar kadastra numuru 4076 010 0006
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Rundāles novada dome 2011.gada 24.februāri pieņēmusi lēmumu „Par Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Jēdţūni” ar kadastra numuru 4076 010 0006 sadalīšanu izstrādājot Zemes
ierīcības projektu” (prot.Nr.2.,19.p.). Rundāles novada domē 2011.gada 24.maijā saņemts VSIA
„Latvijas Valsts mērnieks” iesniegums ar lūgumu apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”
sertificētā mērnieka Daces Sporānes izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumam Rundāles
novadā, Rundāles pagastā „Jēdţūni”, kadastra Nr. 4076 010 0006.
2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8. apakšpunktā noteikts, ka projekta izstrādes procesā vietējā pašvaldība izdod
administratīvo aktu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Iepriekšminēto
noteikumu 31.punkts nosaka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, izdod
administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem
paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
vai maiņu. Ar 2006.gada 27.aprīļa Rundāles pagasta padomes lēmumu „Par nosaukuma
piešķiršanu” (prot.Nr.4, 7.p.) no nekustamā īpašuma „Jēdţūni” atdalāmajam zemes gabalam
piešķirts nosaukums „Jaunjēdţūni”.
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” 9.8. un 31.2 apakšpunktu, 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Rundāles novada domes 2011. gada
24. februāra lēmumu (prot. Nr. 2.,19.p.) :
1. apstiprināt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jēdţūni”, kadastra numurs
4076 010 0006, zemes ierīcības projektu;
2. piekrist Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jēdţūni”, kadastra numurs 4076
010 0006 sadalīšanai saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, atdalot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunjēdţūni”, kas sastāv no vienas zemes
vienības 58 ha kopplatībā;
3. no nekustamā īpašuma „Jēdţūni” atdalāmā nekustamā īpašuma „Jaunjēdţūni”
zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101.

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 vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
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22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Inārai Opočkinai uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Vecsūbrēni” ar kadastra numuru 4096 005 0040, 0,69 ha platībā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 005 0040 iznomāšanu un 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 robeţu 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 robeţu
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
Ināras Opočkinas, personas kods ***, iesniegumā norādītā adrese ***, 2011.gada 27.aprīļa
iesniegumu, ar lūgumu noslēgt nomas pirmtiesību līgumu uz nekustamā īpašuma
„Vecsūbrēni”, kadastra numurs 4096 005 0040, zemi 0,69 ha platībā:
1. noteikt, ka Inārai Opočkinai, personas kods ***, Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā un 23. panta vienpadsmitās daļas
1.punktā noteiktajā datumā 2010.gada 1.jūnijā ir izbeigušās tiesības lietot viņai ar
Viesturu pagasta padomes 2006.gada 30.maija lēmumu Nr.5.7.p., pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi „Vecsūbrēni”, kadastra numurs 4096 005 0040, 0,69 ha
platībā,
2. noteikt, ka Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Vecsūbrēni”, kadastra numurs
4096 005 0040, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0040, 0,69 ha
platībā, piekrīt pašvaldībai,
3. piešķirt Inārai Opočkinai zemes nomas pirmtiesības uz viņai pastāvīgā lietošanā
bijušo zemi Viesturu pagasta „Vecsūbrēnos”, ar kadastra apzīmējumu 4096 005
0040, 0,69 ha platībā, uz 10 gadiem no 2010.gada 1.jūnija līdz 2020.gada
31.maijam,
4. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, kas maksājama ar 2010.gada 1.jūniju,
5. apgrūtinājumi ir noteikti saskaņā ar nekustamā īpašuma „Vecsūbrēni”, kadastra
numurs 4096 005 0040, zemes robeţu plānu mērogā 1:1000.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Vecsūbrēni”, kadastra numurs 4096 005 0040, zemes
robeţu plāns mērogā 1:1 000.
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23. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles novada domes
budţetu 2011.gadam.””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budţetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles
novada domes budţetu 2011.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.8 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles novada
domes budţetu 2011.gadam” uz 11 lpp.
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24. Par Rundāles novada 2010.gada publisko pārskatu.
Pamatojoties uz „Likuma par budţetu un finanšu vadību”14.panta trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 69.panta 7.punktu, 72.pantu, 2010. gada 5.maija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,
apstiprināt Rundāles novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu.
Pielikumā: Rundāles novada pašvaldības 2010.gada pārskats uz 80 lpp.
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25. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu SIA „TELE 2” jaunbūvei, kas atrodas uz Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Čakstualkšņi” ar kadastra numuru 4096 006 0037.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 1.punktu, 15.panta
1.punktu, Ministru kabineta noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.9.punktu, SIA „TELE 2” 2011.gada 16.jūnija iesniegumu par adreses un nosaukuma
„Bāzes stacija” piešķiršanu būvju nekustamajam īpašumam, kurš atrodas uz iznomātāja
zemes pēc adreses „Čakstualkšņi”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
1. piešķirt SIA „TELE 2” piederošai jaunbūvei, kas atrodas uz Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Čakstualkšņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096
006 0037, nosaukumu „Bāzes stacija”,
2. piešķirt SIA „TELE 2” piederošai jaunbūvei, kas atrodas uz Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Čakstualkšņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096
006 0037, adresi: „Bāzes stacija”, Viesturu pag., Rundāles nov., LV- 3921.
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26. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Senlejas”, kadastra numurs 4088 007 0019,
sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2008.gada
30.decembra likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.pantu,
2006.gada 03.oktobra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu, Rundāles novada domes
2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles
novada teritorijas plānojumu” un Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Senlejas”,
kadastra numurs 4088 007 0019, īpašnieces Ritas Leitlantes pilnvarotās personas Aivja
Leitlanta, kuram ir piešķirtas pārpilnvarojuma tiesības, pilnvarotās personas Naura
Brūveļa, personas kods ***, dzīvojoša ***, kurš darbojas saskaņā ar Zemgales
apgabaltiesas zvērinātas notāres Zentas Reliņas birojā 2011.gada 8.jūnijā izdoto pilnvaru
Nr.1695, 2011.gada 14.jūnija iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Senlejas”, kadastra numurs 4088 007 0019, 9,1596 ha kopplatībā, vienu zemes
vienību 8,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 4088 007 0019 un piešķirt nosaukumu
Jasmīni,
1. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Senlejas”, kadastra
numurs 4088 007 0019, 9,1596 ha kopplatībā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 007 0019, 8,9 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu,
2. atdalāmās zemes vienības platība var tikt precizēta veicot kadastrālo
uzmērīšanu,
3. atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 007 0019,
8,9 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Kāršrozes”,
4. noteikt zemes lietošanas mērķi atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4088 007 0019, zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
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