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2. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Svitenes mazdārziņi kadastra
numurs 40880040282 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040271 iznomāšanu M.I.
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 M.I., personas kods ***,
deklarētā dzīves vieta ***, 2011.gada 02.maija iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes
gabalu ar kadastra numuru 40880040271, 0.1 ha platībā,
1. iznomāt M.I., personas kods ***, no pašvaldībai piekritīgas zemes Svitenes
mazdārziņi kadastra numurs 40880040282, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40880040271, 0.1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt nekustamā īpašuma Svitenes mazdārziņi kadastra numurs 40880040282
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40880040271, 0.1 ha platībā uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu;
3. nomas maksu gadā noteikt 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
4. iznomātajam zemes gabalam noteikt sekojošus apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Svitenes muiža).
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040271, 0.1 ha platībā, skice uz 1
lapas.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā
akta apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo
daļu, ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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Rundāles novada domes
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3. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu J.L. uz pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Pie Tauriņiem” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0073.
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, 2009.gada 27.augusta
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu” un 2011.gada 27.janvāra Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” un J.L., personas kods ***, iesniegumā norādītā
adrese ***, 2011.gada 29.aprīļa iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līguma
termiņu uz zemes gabaliem Viesturos ar kadastra numuriem 4096 005 0073, 0,58ha
platībā un 4096 005 0075, 0,85 ha, platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
pagarināt, Viesturu pagasta padomē 2007.gada 09.martā noslēgto Zemes nomas
līguma termiņu, J.L., personas kods ***, uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Pie Tauriņiem”, kadastra numurs 4096 005 0073, zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 4096 005 0073, 058 ha platībā un 4096 005 0075, 0,85 ha
platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena
no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. nomas maksu gadā noteikt 2,5 % apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
4. noteikt apgrūtinājumus iznomātajām zemes vienībām:
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0073:
1. aizsargjoslas teritorija gar Valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem (V1038).
2. ceļa servitūts.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0075:
1. ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pie Tauriņiem” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4096
005 0073 un 4096 005 0075 skice uz 1 lapas.
1.

Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā
akta apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo

daļu, ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 02.09.2011

(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
28.07.2011.

(prot.Nr.7., 4.p.)

4.
Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Dravenieki” sadalīšanu, nosaukuma
piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai un apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096
011 0051 iznomāšanu.
Rundāles novada domē izskatīts V.K., personas kods ***, dzīvojoša ***iesniegums, kurā lūgts
iznomāt zemi 1,3 ha platībā zem mājām „Dravenieki”. Uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40960110051 atrodas V.K. lietošanā esošas ēkas.
Ar Viesturu pagasta padomes 2008.gada 22.decembra lēmumu „Par lauku apvidus piekritību
Viesturu pašvaldībai”(prot.Nr.12.3.punkts) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40960110051,
3,8 ha platībā noteikta kā pašvaldībai piekritīga.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtais prim daļai, ja personai saskaņā ar šo likumu ir izbeigušās
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz
zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieņem lēmumu par
atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam
nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala
izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala
kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku
(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtais prim daļai, Rundāles novada domes 2009.gada Saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu” (prot.Nr.5, lēmuma Nr.2),
1. atdalīt no pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Dravenieki”, kadastra
numurs 40960110051, ar kopējo platību 3,8 ha, zemes vienību apmēram 2,5 ha
platībā;
2. atdalāmajam nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu „Dravenieku lauks”;
3. noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;

4. noteikt atlikušajai zemes vienībai apmēram 1,3 ha platībā lietošanas mērķi : 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Pielikumā nekustamā īpašuma „Dravenieki” ar kadastra numuru 4096 011 0051 grafiskais
attēlojums uz 1 lpp.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā
akta apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo
daļu, ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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5.Par nekustamā īpašuma „Dravenieki” apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40960110051 iznomāšanu.
Rundāles novada dome saņēmusi V.K., personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu, kurā
lūgts iznomāt zemi 1,3 ha platībā zem mājām „Dravenieki”, jo uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40960110051 atrodas V.K. lietošanā esošas ēkas. Iesniegumam pievienots Bauskas
rajona tiesas 2006.gada 13.janvāra spriedums par juridiska fakta konstatēšanu par to, ka V.K. ir
pieņēmis savas mirušās mātes atstāto mantu, spriedumā ir norādīts, ka pārējie mantinieki ir
atteikušies no mantojuma.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturto prim daļu, ja personai saskaņā ar šo likumu ir izbeigušās
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz
zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieņem lēmumu par
atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai (..) un par
izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk
var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav
atsavināms vai iznomājams citai personai.
2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu” 11.punkts nosaka, ka ēku (būvju) īpašniekam, tiesiskajam valdītājam
vai lietotājam ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu ēku un būvju uzturēšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto prim daļu, 2007.gada 30.oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.,
punktu 7.2 apakšpunktu, 11.punktu, V.K. 2011.gada 23.marta iesniegumu,
1. iznomāt V.K., personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Dravenieki” apbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 011 0051 ar
kopējo platību 1,3 ha ēku (dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas) uzturēšanai,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz desmit gadiem, ar iespēju nomas līgumu
pagarināt,
3. apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības.

Pielikumā nekustamā īpašuma „Dravenieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096
011 0051 grafiskais attēlojums uz 1 lpp.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir
tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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6.Par Svitenes pagasta padomes lēmuma atcelšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40880030049 piekritību.
Svitenes pagasta padome 2008.gada 17.septembrī, pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zaemesgrāmatās”2.panta otrās daļas
1.punktu, 2008.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka
valstij vai pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, pieņēmusi lēmumu
(prot.Nr.9.1.100.p.) par zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40880030049, kas
atrodas nekustamā īpašuma „Kārkliņi”, kadastra Nr. 40880030049 sastāvā, atzīšanu par valstij
piekrītošu.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 40880030049 platība precizēta uz 1,72 ha un zemes vienība ir ieskaitīta valsts
rezerves zemes fondā.
Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus un apsekojot minēto
zemes vienību dabā, konstatēts, ka uz tās neatrodas ēkas un tā atbilst zemes starpgabala statusam,
jo zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktā noteiktajam 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).
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punkts un 4.1 panta otrās daļas 6.punkts nosaka, ka zemes starpgabali
atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam, zemes reformas laikā
piekrīt pašvaldībai un reģistrējami zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un par to pašvaldības
dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un 4.1 panta otrās daļas
6.punktu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem 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”

3.2.apakšpunktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
13.punktu, likuma 2.pielikuma 81.punktu,
1. atcelt Svitenes pagasta padomes 2008.gada 17.septembra lēmumu
(prot.Nr.9.1.100.p.) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880030049,
platībā 2,0 ha atzīšanu par valstij piekrītošu;
2. noteikt, ka nekustamā īpašuma „Kārkliņi” ar kadastra Nr.40880030049 zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 40880030049 ir pašvaldībai piekrītošs zemes
starpgabals un reģistrējams zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir
tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 02.09.2011

(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
28.07.2013.

(prot.Nr.7., 7.p.)

7.Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Kārkliņi” ar kadastra numuru 40880030049
iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Palejas”.
Rundāles novada domē ir izskatīts zemnieku saimniecības „Palejas” iesniegums ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabala „Kārkliņi” ar kadastra apzīmējumu 4088 003
0049 iznomāšanu.
2009.gada 30.janvārī noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar zemnieku saimniecības
„Palejas” īpašnieku I.P., personas kods ***, par visu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40880030049, platību - 2,0 ha nomu. Zemes vienība robežojas ar zemnieku saimniecības
„Palejas” nomāto zemi un tai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem zemes vienībai kadastra
apzīmējumu 40880030049, platība precizēta uz 1,72 ha.
Saskaņā ar Rundāles novada domes 2011.gada saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu” 1.4.1.apakšpunktu, informāciju par iznomājamiem zemesgabaliem pašvaldība
nepublicē gadījumos, ja zemesgabals turpmāk tiek iznomāts nomnieka piederošai zemnieku
saimniecībai, un par to domē ir iesniegts iesniegums.
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
2011.gada saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”
1.4.2.apakšpunktu,
1. iznomāt zemnieku saimniecībai „Palejas”, reģistrācijas Nr.43601011914, juridiskā
adrese „Palejas”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, LV-3927, pašvaldībai piekrītošo
starpgabalu - zemes vienību 1,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4088 003 0049,
kas atrodas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Kārkliņi” ar kadastra
Nr.4088 003 0049 sastāvā;
2. zemes vienību iznomāt uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju
pusēm trīs mēnešus pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka
līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo kalendāro gadu;
3. nomas maksu gadā noteikt 3% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības.

Pielikumā nekustamā īpašuma „Kārkliņi” ar kadastra numuru 40880030049 grafiskais
attēlojums uz 1 lp.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir
tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 02.09.2011

(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
28.07.2014.

(prot.Nr.7., 8.p.)

8. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
40760010059 zemes daļas iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Urštēni”.
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, 2009. gada 27. augusta
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”, 2011. gada 28. aprīļa Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2.p., un ņemot vērā to, ka zemes gabala
agrākā apsaimniekotāja A.B. savu blakus esošu nekustamā īpašuma „Arāji” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0028 un minētās zemes vienības daļu 0,99 ha platībā ir
nodevusi zemnieku saimniecības „Urštēni” apsaimniekošanā un zemnieku saimniecības
„Urštēni”, reģistrācijas numurs 43601015013, vadītājas V.V. 2011.gada 12.jūnija
iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra numuru 4076 001 0059, 0,99 ha
platībā,
1. iznomāt zemnieku saimniecībai „Urštēni”, reģistrācijas numurs 43601015013,
pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Cērņu kapsēta”, kadastra numurs 4076
001 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0059 daļu, 0,99 ha
platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0059 daļu, 0,99 ha platībā
uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms
līguma pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu;
3. nomas maksu gadā noteikt 3 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības,
4. noteikt aiznomātās zemes vienības daļai apgrūtinājumu:
1. aizsargjosla ap kapsētām (Cērņu kapsēta).
Pielikumā nekustamā īpašuma, kadastra numurs 4076 001 0059 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0059 daļas skice uz 1 lapas.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir

tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 02.09.2011

(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
28.07.2015.

(prot.Nr.7., 9.p.)

9.Par pašvaldībai piekrītoša Rundāles pagasta nekustamā īpašuma ”Pilsrundāles ciemats 6”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0459 daļas 0,15 ha platībā iznomāšanu V.K.
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, 2009.gada 27.augusta Rundāles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu” un 2011.gada
27.janvāra Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas
maksas noteikšanu” 1.4.1.apakšpunktu, L.T., personas kods *** 2011.gada 20.jūnija
iesniegumu par atteikšanos no zemes gabala „Pilsrundāles ciemats 6” daļas 0,15 ha platībā
nomas un lūgumu to iznomāt V.K., sakarā ar to, ka ir vienošanās ar V.K. par to, ka tiks
atlīdzināts par augļu kokiem un uzbūvēto dārza māju pārņemot tos savā lietošanā un V.K.,
personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2011.gada 20.jūnija iesniegumu ar lūgumu
iznomāt L.T. bijušo mazdārziņu,
1. iznomāt V.K., personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0459, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0459 daļu, 0,15 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
2. iznomāt pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0459, daļu, 0,15 ha platībā, uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0459, daļai apgrūtinājumus:
1. ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (Bērsteles upe);
2. aizsargjoslas teritorija (aizsardzības zona) ap valsts nozīmes kultūras pieminekli
(Rundāles pils apbūves ansamblis);
3. ceļa servitūta teritorija

Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0459 skice uz 1 lpp.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir
tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 02.09.2011

(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
28.07.2016.

(prot.Nr.7., 10.p.)

10.Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 61” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0274 iznomāšanu V.L..
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, 2009.gada 27.augusta Rundāles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu” un 2011.gada
27.janvāra Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas
maksas noteikšanu” un ņemot vērā to, ka zemes vienība tika ilgstoši sludināta par brīvu nomas
zemes vienību uz kuras nomu ir saņemts tikai viens iesniegums un V.L., personas kods ***,
iesniegumā norādītā ***, 2011.gada 26.aprīļa iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi
„Pilsrundāle 61” ar kadastra numuru 4076 003 0274,
1. iznomāt V.L., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 61”, kadastra numurs 4076 003 0274 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0274, 0,03 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 61” zemes vienību, 0,03 ha platībā, uz
vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma
termiņa un tā pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad, tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 61” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0274, 0,03 ha platībā, apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts.
2. aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Rundāles pils
ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 61” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0274 skice uz 1 lapas.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir

tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 02.09.2011

(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
28.07.2017.

(prot.Nr.7., 11.p.)

11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S.J. uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles garāža 67” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0565, 0,005 ha
platībā, 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
S.J., personas kods ***, deklarētā adrese ***, 2011.gada 1.jūlija iesniegumu, par zemes
nomas pirmtiesību neizmantošanu uz nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 67”, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0565, 0,005ha platībā,
1. noteikt, ka S.J., 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 Rundāles pagasta
padomes 2003.gada 22. maija lēmumu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi
„Pilsrundāles garāža 67”, kadastra numurs 4076 003 0565, 0,005 ha platībā,
2. noteikt, ka zemes vienība „Pilsrundāles garāža 67” ar kadastra apzīmējumu 4076
003 0565, 0,005 ha platībā, piekrīt Rundāles novada pašvaldībai un ir ierakstāma
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā,
3. noteikt, ka zemes vienība ir izsludināma par brīvu nomas zemes vienību.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 67”ar kadastra numuru 4076 003
0565 zemes vienības skice uz 1 lapas.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir
tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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12. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Dālderi” ar kadastra numuru 4076 006 0017
sadalīšanu izstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajai
zemes vienībai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11.punktu, Rundāles
novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 un
M.B. personas kods ***, 2011.gada 19.jūlija iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma ”Dālderi” kadastra numurs 4076 006 0017, 29,65ha kopplatībā, no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0017, divus zemes gabalus katru aptuveni
2,0ha platībā,
1.

atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dālderi” kadastra numurs 4076 006 0017
Rundāles pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0017, kuras
platība ir 25,9 ha divus zemes gabalus katru aptuveni 2,0 ha platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu;

2.

izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”, 2009. gada 22.
decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi par nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” , 2009. gada 27. augusta Rundāles
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”;

3.

apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projektam nekustamajam īpašumam
„Dālderi” kadastra numurs 4076 006 0017, Rundāles pagasts, Rundāles novads
saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā nekustamā īpašuma „Dālderi” ar kadastra numuru 4076 006 0017 darba
uzdevums zemes ierīcības projektam uz 1 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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Aivars Okmanis
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13. Par Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ņemot vērā
Valsts aģentūras „Rundāles pils muzejs” 2011.gada 1.aprīļa rīkojumu „Par atlaižu
piešķiršanu un izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī”, noteikt sekojošu maksu par
Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem (pakalpojuma maksā nav iekļauta
noteiktā valsts nodeva, pakalpojuma cena norādīta ar pievienotās vērtības nodokli):
1. par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rundāles

novada Dzimtsarakstu nodaļas telpās (Rundāles pils muzeja Kafijas zālē) un ārpus
Dzimtsarakstu nodaļas telpām, citās laulības noslēgšanai piemērotās telpās, ja viens
no laulības pieteicējiem vismaz sešus mēnešus pirms laulības reģistrācijas
iesnieguma iesniegšanas ir deklarējis dzīvesvietu Rundāles novada administratīvajā
teritorijā vai ir valsts aģentūras „Rundāles pils muzejs” darbinieks, ar muzikālo
pavadījumu un daiļlasītāju LVL 30,00 (trīsdesmit lati un 00 santīmi);
2. par

svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu
Dzimtsarakstu nodaļas telpās (Rundāles pils muzeja Kafijas zālē) citu pašvaldību
iedzīvotājiem ar muzikālo pavadījumu un daiļlasītāju LVL 70,00 (septiņdesmit lati
un 00 santīmi);

3. par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus

Dzimtsarakstu nodaļas telpām citu pašvaldību iedzīvotājiem ar muzikālo
pavadījumu un daiļlasītāju LVL 80,00 (astoņdesmit lati un 00 santīmi);
4. par iesnieguma sagatavošanu un nosūtīšanu (pēc personas lūguma) uz citām

dzimtsarakstu nodaļām – LVL 2,50 (divi lati un 50 santīmi);
5. maksa par laulības reģistrāciju iemaksājama Rundāles novada domes kontā vai

kasē ne vēlāk kā 10 dienas pirms laulības ceremonijas;
6. lēmuma 1.,2,3. punkts netiek piemērots personām, kuras laulības iesniegumus

Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniegušas līdz 2011.gada 28.jūlijam, uz
tām attiecināmi 2011.gada 31.marta lēmums Nr.4 „Par Dzimtsarakstu nodaļas
sniegtajiem maksas pakalpojumiem”;

7. ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rundāles novada domes 2011.gada

31.marta lēmums
pakalpojumiem”.

Nr.4

„Par

Dzimtsarakstu

nodaļas

sniegtajiem

maksas

Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir
tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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14. Par dzīvojamās telpas Bērsteles iela 15 dzīvokļa Nr.16, Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles
novadā īres līguma noslēgšanu uz nenoteiktu laiku.
Rundāles novada domē 2010.gada 13.decembrī saņemts L.B., personas kods ***, dzīvojošas ***,
2010.gada 9.decembra iesniegums, kurā lūgts pārskatīt īres līgumu par dzīvojamo platību Bērsteles
ielā 15- 16, Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles novadā un noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
2007.gada 27.februārī Viesturu pagasta padome noslēgusi īres līgumu ar L.B. (pirmslaulības uzvārds
Ž.) par dzīvojamās telpas – Bērsteles iela 15 dzīvokļa Nr.16, Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles
novadā ar dzīvojamo platību 54,11 kvadrātmetri izīrēšanu, īres maksa noteikta 0,09 Ls par vienu
dzīvojamās platības kvadrātmetru. Īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku – līdz darba attiecību
pārtraukšanai.
Ar 2009.gada 6.janvāra Viesturu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmumu
(protokols Nr.13) L.B. atļauts privatizēt dzīvokli Bērsteles ielā 15-16, Bērstelē, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā, un mājas kopīpašuma domājamās daļas, samaksu veicot piecu gadu laikā. Pirmā
iemaksa 30% no dzīvokļu vērtības t.i. 24.04 sertifikāti un maksa par tehnisko izpildi 6.02 sertifikāti
Latvijas Hipotēku un zemes bankā bija veicama līdz 2010.gada 9.augustam. L.B. nav veikusi pirmo
iemaksu par privatizējamo dzīvokli un dzīvokļa pirkuma līgums nav noslēgts.
L.B. uz 2010.gada 15.decembri bija uzkrāts īres maksas un komunālo maksājumu parāds 453,85
(četri simti piecdesmit trīs lati 85 santīmi). 2010.gada 22.decembrī sastādīta vienošanās par parāda
atmaksu, kuru L.B. parakstījusi
L.B. iesniegums tika skatīts 2011.gada 13.janvāra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēdē, pēc komitejas ieteikuma iesnieguma izskatīšana tika atlikta uz sešiem
mēnešiem līdz daļas uzkrātā īres maksas un komunālo pakalpojumu parāda segšanai
L.B. nav pildījusi 2010.gada 22.decembra noslēgtās vienošanās par parāda atmaksu Nr.19/2010
nosacījumus, nav regulāri katru mēnesi maksājusi tekošos maksājumus par dzīvokļa īri un tam
saņemtajiem komunālajiem maksājumiem, kā rezultātā L.B. ir izveidojušās parādsaistības
Rundāles novada domei par dzīvojamās telpas īri un dzīvoklim sniegtajiem komunālajiem
maksājumiem 408,97 (četri simti astoņi lati un 97 santīmi). Parāda atmaksa ir veikta atbilstoši
sastādītajai vienošanai un maksājumi veikti līdz 2011.gada 6.septembrim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
14.punkta b)_apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu,
6.panta otro daļu, 11.1 pantu un L.B. 2010.gada 9.decembra iesniegumu,

1. noslēgt dzīvojamās telpas Bērsteles iela 15 dzīvokļa Nr.16, Bērstelē, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā 54,11 kvadrātmetru platībā īres līgumu ar L.B. uz
nenoteiktu laiku,
2. dzīvojamās telpas īres maksu noteikt Ls 0,22 (divdesmit divi santīmi), par vienu
dzīvojamās telpas kvadrātmetru,
3. izteikt 2007.gada 27.februārī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu jaunā
redakcijā un atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” Pārējas noteikumu
16.punktam.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir
tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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15. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas noteic, ka
tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī
kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu,
aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā, likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 12.panta pirmo daļu, kurā
noteikts, ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1000 latus, dāvināt (ziedot)
drīkst tikai, noslēdzot ar dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju rakstveida līgumu, kurā jāparedz
dāvinājuma (ziedojuma) mērķis un dāvinātāja (ziedotāja) tiesības piedzīt no dāvinājuma
(ziedojuma) saņēmēja finanšu līdzekļus gadījumā, ja dāvinājums (ziedojums) netiek izmantots
līgumā paredzētajiem mērķiem vai ir pieļauti citi līguma noteikumu pārkāpumi, un
iepriekšminētā likuma panta otro daļu, kas nosaka, ka dāvinājuma (ziedojuma) līgums tiek
slēgts, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu tipveida līgumu, 1996.gad 9.janvāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.16 „Noteikumi par valsts un pašvaldības finansu līdzekļu un
mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu”, Rundāles novada domes 2009.gada saistošo
noteikumu Nr.1 „Rundāles novada domes nolikums” 37.1 punktu, kurā noteikts, ka gadījums,
kad dāvinājuma summa (vērtība) pārsniedz Ls 10000,-, dāvinājuma pieņemšanai nepieciešama
Domes atļauja un minēto noteikumu 37.2 punktu, kas nosaka, ka Dāvinot, kā arī pieņemot
jebkura veida dāvinājumu, Domes priekšsēdētājs slēdz finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājuma (ziedojuma) līgumu saskaņā ar valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas
dāvinājuma (ziedojuma) tipveida līgumu.”
1. pieņemt dāvinājumu - finanšu līdzekļus Ls 17018,00 (septiņpadsmit tūkstoši
astoņpadsmit lati un 00 santīmi) no biedrības „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”,
Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” darbinieku darba algām
un iestādes uzturēšanas izdevumiem 2011.gadam;
2. noslēgt finanšu līdzekļu dāvinājuma līgumu ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija”.
Pielikumā finanšu līdzekļu dāvinājuma līguma projekts uz 1 (vienas) lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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16. Par speciālās pirmskolas iestādes „Saulespuķe” ēdināšanas maksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe”
nolikuma 49.un 50.punktu, ņemot vērā Rundāles novada domes Finanšu komitejas
2011.gada 25.jūlija lēmumu,
1. apstiprināt maksu par bērnu ēdināšanu Rundāles speciālās pirmsskolas izglītības
iestādē „Saulespuķe” vienam bērnam dienā:
Ls 1,10 (viens lats 10 santīmi) dienā par trijām ēdienreizēm (brokastis Ls
0,30; pusdienas Ls 0,60; launags Ls 0,20);
Ls1,30 (viens lats 30 santīmi) dienā par četrām ēdienreizēm (brokastis Ls
0,30; pusdienas Ls 0,60; launags Ls 0,20; vakariņas Ls 0,20).
2. apstiprināt ēdināšanas maksu Rundāles speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulespuķe” un Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācijas Īslīces SOS bērnu ciemata
darbiniekiem katrai ēdienreizei:
brokastis -0,35 Ls/par ēdienreizi;
pusdienas – 0,75 Ls/par ēdienreizi;
launags – 0,50 Ls/par ēdienreizi;
vakariņas – 0,35 Ls/par ēdienreizi.
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17. Par grozījumiem Pilsrundāles vidusskolas nolikumā.
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, Izglītības likuma 22.panta 1.punktu,
kas nosaka, ka valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot uzņēmumus un
augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīviem aktiem,
kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, sakarā ar
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības – Mūzikas un mākslas skolas izveidi un atbilstoši
2011.gada 14.jūlija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas lēmumam,
Apstiprināt sekojošus grozījumus Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas nolikumā,
turpmāk tekstā - Nolikums:
1. papildināt Nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu ar Vispārējās izglītības likuma
10.panta trešās daļas 1.punktu un Profesionālā izglītības likumu;
2. papildināt 2.punktu ar vārdiem: „profesionālās ievirzes izglītības programmas” aiz
vārdiem „vispārējās izglītības”;
3. izteikt 3.punktu šādā redakcijā: „Skolai ir struktūrvienības:
3.1. Svitenes pamatskola, kura īsteno pirmsskolas, pamatizglītības (1.-6.klasei) un
speciālās pamatizglītības programmu;
3.2. Bērsteles pamatskola, kura īsteno pirmsskolas, pamatizglītības (1.-6.klasei)
un speciālās pamatizglītības programmu;
3.3. Mūzikas un mākslas skola, kura īsteno profesionālās ievirzes mūzikas un
mākslas izglītības programmas”;
4.

papildināt 4.punktu ar vārdiem „Profesionālās izglītības likums” aiz vārdiem
„Izglītības likums”;

5. izteikt 8.punktu šādā redakcijā: „Skolas struktūrvienības atrodas:
8.1. Svitenes pamatskola, adresē: „Svitenes pamatskola”, Svitenē, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā, LV-3917;

8.2. Bērsteles pamatskola, adresē Parka ielā 7, Bērstelē, Viesturu pagasts,
Rundāles novads, LV-3927;
8.3. Mūzikas un mākslas skola, adresē: „Svitenes pamatskola”, Svitenē, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā, LV-3917”;
6. izteikt 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā: „veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot
izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības
programmās noteikto mērķu sasniegšanai;
7. papildināts 9.punktu ar 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā: „sekmēt izglītojamā
atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latviju”;
8. izteikt 11.3.apakšspunktu šādā redakcijā: „veicināt profesionālās ievirzes izglītības
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi”;
9. izteikt 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā: „nodrošināt iespēju iegūt profesionālās
ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā un mākslā”;
10. papildināt 11.punktu ar 11.10 apakšpunktu šādā redakcijā: „nodrošināt
izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko
palīdzību”;
11. papildināt 11.punktu ar 11.11.apakšpunktu šādā redakcijā: „racionāli izmantot
iedalītos finanšu resursus”;
12. papildināt 13.punktu ar vārdiem: „Profesionālās izglītības likums” aiz vārdiem
„Izglītības likums”;
13. izteikt 14.punktu šādā redakcijā: „Skola īsteno licencētas pirmsskolas,
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas un
mākslas izglītības programmas, tās saskaņojot ar Dibinātāju. Profesionālās ievirzes
mūzikas un mākslas izglītības programmas papildus saskaņo ar Kultūras
ministriju”;
14. izteikt 15.punktu šādā redakcijā: „Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības
programmas:
15.1.

pirmsskolas izglītības programma– kods 010111;

15.2.

vispārējās pamatizglītības programma – kods 21011111;

15.3.

vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma – kods
12011811;

15.4.

speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības
aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē –
kods 21015611;

15.5.

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – kods
31011011;

15.6.

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem-kods 21015811;

15.7.

profesionālās ievirzes izglītības programma „Vokālā mūzika”- kods 10V
212 06;

15.8.

profesionālās ievirzes izglītības programma „Taustiņinstrumentu spēle”kods 10V 212 01;

15.9.

profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla” –
kods 20V 21100;

15.10. profesionālās ievirzes izglītības programma „Stīgu instrumentu spēle”kods 10 V-21202”;
15. izteikt 23.punktu šādā redakcijā: „Mācību darba organizācijas pamatforma ir
mācību stunda. Tās ilgums ir 40 minūtes. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas.
Profesionālās ievirzes izglītības programmu mācību slodze audzēknim nedrīkst
pārsniegt 12 stundas nedēļā un 4 stundas dienā”;
16. izteikt 24.punktu šādā redakcijā: „Profesionālās ievirzes izglītības programmu
īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības
programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu
patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos – koncertos, konkursos, festivālos,
izstādēs, akcijās u.c.”;
17. papildināt Nolikumu ar 37.punktu šādā redakcijā: „Izglītojamo mācību sasniegumu
un kavējumu uzskaite tiek veikta izmantojot elektronisko mācību sasniegumu un
kavējumu uzskaites sistēmu”;
18. papildināt Nolikumu ar 38.punktu šādā redakcijā: „Skola drīkst noteikt
iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai Profesionālās ievirzes mūzikas un
mākslas izglītības programmās:
38.1. mūzikas izglītības programmās pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības
programmas uzsākšanai: muzikālās dotības - muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un
muzikālo atmiņu;
38.2. mākslas izglītības programmā pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības
programmas
uzsākšanai: māksliniecisko uztveri - ritma , krāsu, proporciju izjūtu”;
19. papildināt 71.punktu ar 71.4. šādā redakcijā: „valsts finansējums akreditēto
profesionālo ievirzes izglītības programmu īstenošanai”;
20. papildināt 71.punktu ar 71.5. šādā redakcijā: ”profesionālās ievirzes izglītības
programmu audzēkņu vecāku līdzfinansējums”;
21. papildināt 85.punktu ar vārdiem „un Kultūras ministriju” aiz vārdiem „IZM”;
22. 90.punktā vārdus ”IP” aizstāta ar vārdiem „pašvaldības izglītības speciālistam”.
Pielikumā Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas nolikums uz 7 lp.
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18. Par Saulaines Sociālā centra nolikuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ―
pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamat dzīvesvietu, ir pienākums
nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un
sociālo palīdzību,
apstiprināt Rundāles novada Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra nolikums uz 3
(trijām) lpp.
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19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.B., N.B., A.B. un V.B.
Rundāles novada domē 2011.gada 14.jūnijā saņemts nekustamā īpašuma *** īpašnieces L.V.
iesniegums ar lūgumu anulēt reģistrēto dzīvesvietu ***, T.B., personas kods ***, M.B., personas
kods ***, N.B., personas kods ***, V.B., personas kods ***, K.B., personas kods ***, A.B.,
personas kods ***, P.B., personas kods ***, N.B., personas kods ***, A.B., personas kods ***,
V.B., personas kods ***, P.B., personas kods ***, jo personas kopš 2011.gada 1.aprīļa minētajā
īpašumā faktiski nedzīvo, kā arī ir zudis tiesiskais pamats dzīvot šajā dzīvesvietā.
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajai daļai iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida
iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma ***, kadastra Nr. 40769000367 Bauskas zemesgrāmatu nodaļas
Rundāles pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000061032 27 ierakstu Nr.2.1., nekustamā
īpašuma īpašniece ir L.V., A.B. īpašuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu izbeigušās
pamatojoties uz 2010.gada 18.oktobra Zemgales apgabaltiesas lēmumu lietā Nr.C06041410, kas
stājies likumīgā spēkā 2011.gada 9.februārī.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to
ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, dzīvesvietas maiņas gadījumā
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Rundāles novada dome, pamatojoties uz nekustamā īpašuma *** īpašnieces L.V. 2011.gada
1.aprīļa iesniegumu, kurā norādīts, ka iepriekšminētajā dzīvoklī neviena persona nedzīvo un
lūgts neaprēķināt maksu par atkritumu izvešanu dzīvoklī deklarētajām personām, 2011.gada

31.maijā nosūtījusi vēstuli T.B. ar lūgumu sniegt informāciju par faktisko dzīvesvietu un izpildīt
Dzīvesvietas deklarēšanās likumā noteikto pienākumu deklarēt jauno dzīvesvietu.
2011.gada 28.jūnijā T.B., personas kods ***, V.B., personas kods ***, K.B., personas kods ***,
P.B., personas kods ***, N.B., personas kods ***, A.B., personas kods ***, P.B., personas kods
***, dzīvesvietu deklarējuši adresē: ***.
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu konstatēts, ka M.B., personas kods ***, N.B., personas kods
***, A.B., personas kods ***, V.B., personas kods ***, zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā: ***, līdz ar to ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulējamas.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 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 ***:
1.1. M.B., personas kods ***,
1.2. N.B., personas kods ***,
1.3. A.B., personas kods ***,
1.4. V.B., 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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.O.
Rundāles novada domē 2011.gada 23.jūnijā saņemts nekustamā īpašuma *** īpašnieka J.O.,
personas kods ***, dzīvojošs ***, iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par reģistrēto dzīvesvietu
*** O.O., personas kods ***, sakarā ar to, ka minētā persona deklarētajā adresē nedzīvo 15
gadus.
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajai daļai iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida
iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to
ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, dzīvesvietas maiņas gadījumā
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Rundāles novada dome, pamatojoties uz nekustamā īpašuma ***, īpašnieka J.O. 2011.gada
23.jūnija iesniegumu, kurā norādīts, ka O.O. personas kods ***, nedzīvo deklarētajā adresē 15
gadus, 2011.gada 7.jūlijā nosūtījusi vēstuli O.O. ar uzaicinājumu sniegt paskaidrojumu par
tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā *** pievienojot dokumentus, kas to apliecina un
lūgumu izpildīt Dzīvesvietas deklarēšanās likumā noteikto pienākumu deklarēt jauno
dzīvesvietu.
O.O. nav sniedzis paskaidrojumus par tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu konstatēts, ka O.O. personas kods ***, zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā: ***,
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 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 ***, O.O., 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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21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.N..
Rundāles novada domē 2011.gada 27.jūnijā saņemts nekustamā īpašuma *** īpašnieces A.B.,
dzīvojošas ***, iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par reģistrēto dzīvesvietu *** G.N., personas
kods ***, sakarā ar to, ka minētā persona deklarētajā adresē nedzīvo vairāk kā pusgadu.
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajai daļai iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida
iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to
ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, dzīvesvietas maiņas gadījumā
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Rundāles novada dome, pamatojoties uz nekustamā īpašuma *** īpašnieces A.B. 2011.gada
27.jūnija iesniegumu, kurā norādīts, ka G.N. nedzīvo deklarētājā adresē, 2011.gada 7.jūlijā
nosūtījusi vēstuli G.N. ar uzaicinājumu sniegt paskaidrojumu par tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā ***, pievienojot dokumentus, kas to apliecina un lūgumu izpildīt
Dzīvesvietas deklarēšanās likumā noteikto pienākumu deklarēt jauno dzīvesvietu.
G.N. nav sniegusi paskaidrojumus par tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu konstatēts, ka G.N. personas kods ***, zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā: ***.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 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 ***, G.N. 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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22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.H.
Rundāles novada dome pārbaudot pašvaldībai piederošā dzīvoklī ***, deklarēto personu skaitu
konstatējusi, ka A.H., personas kods ***, zudis tiesiskai pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā:
***.
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajai daļai iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida
iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
2011.gada 22.jūnijā Rundāles novada dome nosūtījusi vēstuli A.H. ar lūgumu izpildīt
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikto pienākumu - dzīvesvietas
maiņas gadījumā, mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
A.H. nav deklarējis dzīvesvietu atbilstoši tai, kurā dzīvo pastāvīgi, kā arī nav sniedzis
paskaidrojumus par tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Rundāles novada dome,
konstatējusi, ka A.H. pastāvīgi dzīvo adresē: ***.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 2.punktu, kas nosaka, ka ziņas
par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, iepriekšminētā likuma 10.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka
ziņas par to personu dzīvesvietu, kuras savu dzīvesvietu nav deklarējušas, Iedzīvotāju
reģistrā aktualizē iestāde, ja tiek konstatēts nekustamais īpašums (ar adresi), kurā šī
persona dzīvo. Dzīvesvieta tiek reģistrēta, ja par personas faktisko dzīvesvietu ir saņemtas
ziņas no valsts vai pašvaldību institūcijām, ārstniecības, izglītības un citām iestādēm vai
personām,
a. anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***A.H.;
b. reģistrēt A.H. dzīvesvietu ***.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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23. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.9 „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.9 „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.9 „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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24. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma”
15.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Rundāles novada domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa 2011.gada 25.jūlija iesniegumu,
piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu - 2 (divas) kalendārās nedēļas, par laika periodu no
2009.gada 29.jūlija līdz 2010.gada 28.janvārim, sākot ar 2011.gada 08.augustu līdz
2011.gada 21.augustam (ieskaitot).
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25. Par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” vadītājas darba
likmi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 2009.gada
28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, viņu
vietniekiem un metodiķiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka attiecīgā novada
pašvaldība,
noteikt darba algas likmi ar 2011.gada 1.augustu jaundibinātās Rundāles novada
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” vadītājai Līgai Valmierai
Ls_471,00 (četri simti septiņdesmit viens lats) mēnesī.
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