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2. Par Rundāles novada domes 2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2009. gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
Rundāles novada domes budžetu 2010. 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.13 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2010. gadam”, saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.13 „Par grozījumiem Rundāles novada domes
2009.gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rundāles novada domes budžetu
2010.gadam” uz 8 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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3. Par līdzfinansējumu projektam „Pārvietojamā gājēju tiltiņa pār Lielupi pie Mežotnes
pilskalna izveidošana”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 2009.gada 17.februārī
apstiprināto Zemgales plānošanas reģiona Tūrisma attīstības programmu 2008. –
2013.gadiem, 2007.gada 26.aprīlī apstiprināto Bauskas rajona tūrisma attīstības stratēģiju
2007. – 2013.gadiem un 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem
„Par Rundāles novada teritorijas plānojumu” un SIA „VNĪ Pilis” 2010.gada 29.jūlija
vēstuli ar lūgumu rast iespēju līdzfinansējuma iedalīšanai pārvietojama gājēju tiltiņa
izbūvei pār Lielupi un nolūkā veicināt tūrisma attīstību un sadarbību starp Rundāles un
Bauskas novadiem, kā arī atjaunot iespēju Mežones pagasta un Rundāles pagasta
iedzīvotājiem nokļūt abās pusēs Lielupei bez garā apkārtceļa cauri Bauskai mērošanas,
atbalstīt pārvietojamā gājēju tiltiņa pār Lielupi pie Mežotnes pils uzstādīšanu un
iedalīt Ls 5000,00 līdzfinansējuma segšanai no novada pašvaldības budžetā
plānotajiem līdzekļiem projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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4. Par līdzfinansējumu projektam valsts pamatbudžeta programmas „Sociālās drošības tīkla
stratēģijas pasākumu īstenošana” ietvaros.
Pamatojoties uz 2010.gada 30.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.446 „Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu novada pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai”, Valsts
reģionālās attīstības aģentūrai no valsts pamatbudžeta programmas 29.00.00 „Sociālās
drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana” 2010.gadā piešķirti līdzekļi 1 505 000 latu
apmērā tām 24 pašvaldībām, kurās izglītības sistēmas reformas rezultātā izglītības iestādes
ir slēgtas, lai pašvaldības iegādātos 43 autobusus skolēnu pārvadāšanai, kā arī 1 085 000
latus tām 18 pašvaldībām, kurās izglītības sistēmas reformas rezultātā izglītības iestādes ir
reorganizētas, lai iegādātos 31 autobusu skolēnu pārvadāšanai, tai skaitā Rundāles novada
pašvaldībai – viena autobusa iegādei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 6.punktu, 21.panta 27.apakšpunktu,
„Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana” programmas ietvaros
iegādāties vienu autobusu skolēnu pārvadājumiem, nodrošinot līdzfinansējumu
autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai ne mazāk kā 10 % apmērā no autobusa
iegādes cenas, kas tiks noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
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5. Par KPFI finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana
Viesturu kultūras centra ēkā” sagatavošanu un projekta pieteikuma iesniegšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3., 5. un 6.punktiem un
15.panta 1., 5. un 7.punktiem, Ministru Kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.542
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” un ar mērķi
samazināt oglekļa dioksīda emisiju, siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas
patēriņu, ietaupīt novada pašvaldības līdzekļus apkures un elektroenerģijas patēriņa
izmaksām un uzlabot Viesturu kultūras centra, kā pakalpojumu sniegšanas vietas Viesturu
ciema iedzīvotājiem, apstākļus,
1. sagatavot un iesniegt Vides ministrijā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana
Viesturu kultūras centra ēkā” pieteikumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklātajā konkursā,
2. projekta
iesnieguma
apstiprināšanas
gadījumā
realizēt
projektu
„Energoefektivitātes paaugstināšana Viesturu kultūras centra ēkā” par kopējo
summu Ls 79108,77 (septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņi lati un 77
santīmi), no kuriem LVL 79108,77 (septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņi
lati un 77 santīmi), ir attiecināmās izmaksas un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
Ls 11866,32 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši lati un 32 santīmi),
3. pašvaldības finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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6. Par ESF līdzfinansētā projekta darbības programmā 2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” pasākumā 1.5.3.„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās
un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitātē 1.5.3.2. „Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” sagatavošanu un
projekta pieteikuma iesniegšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 15.panta 13.
un 14.punktiem, Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.522 „Noteikumi
par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2
aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” un ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu novada pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšanu, paaugstināt novada pašvaldības speciālistu
un darbinieku kapacitāti attīstības plānošanā savās darbības jomās,
1. sagatavot un iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā projekta
„Rundāles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
pieteikumu atklātajā konkursā,
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā realizēt projektu „Rundāles novada
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” par kopējo summu
līdz Ls 50 000.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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7. Par pirmpirkuma tiesībām uz Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Mazstrautnieki” ar
kadastra numuru 4096 005 0017.
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 78. pantu, 1994. gada 7. jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr. 110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3. punktu, 2010.gada 10.augustā noslēgto Pirkuma līgumu un zemnieku saimniecības
„Ziedoņi”, reģ.nr. 4360100037, juridiskā adrese Ziedoņi – 2, Rundāles pag. Rundāles nov., LV
3923, kuru pārstāv tās vadītājs Uldis Kreigers, iesniegumu par pirmpirkuma tiesību
neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Mazstrautnieki” Rundāles novada Viesturu pagastā,
kadastra numurs 4096 005 0017, par LVL 10 000,00 (desmit tūkstoši lati), 5,06 ha kopplatībā,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par LVL 10 000,00 (desmit tūkstoši lati) uz
nekustamo īpašumu „Mazstrautnieki” Rundāles novada Viesturu pagastā ar
kadastra numuru 4096 005 0017, 5,06 ha kopplatībā, jo nekustamais īpašums
„Mazstrautnieki” nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 8.p.)

8. Par pirmpirkuma tiesībām uz Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Ražas” ar kadastra
numuru 4096 002 0008.
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 78.pantu, 1994. gada 7. jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu, 2010.gada 30.jūlijā noslēgto Pirkuma līgumu un ***, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, 2010.gada 5.augusta iesniegumu ar lūgumu neizmantot pirmpirkuma
tiesības uz nekustamo īpašuma „Ražas”,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par LVL 6 000,00 (seši tūkstoši lati) uz Viesturu
pagasta nekustamo īpašumu „Ražas” ar kadastra numuru 4096 002 0008, 6,57 ha
kopplatībā, jo nekustamais īpašums „Ražas” nav nepieciešams pašvaldību funkciju
veikšanai.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

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

9. Par pirmpirkuma tiesībām uz Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Mežagas-1” ar
kadastra numuru 4076 009 0012.
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 78.pantu, 1994.gada 7.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu, 1998.gada 11.februārī noslēgto Pirkuma līgumu un ***, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, 2010.gada 4.augusta iesniegumu par pirmpirkuma tiesību
neizmantošanu uz Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Mežagas-1” ar kadastra numuru
4076 009 0012 par LVL 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati),
neizmantot pirmpirkuma tiesības par LVL 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati) uz
Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Mežagas-1” ar kadastra numuru 4076 009
0012, 2,2 ha kopplatībā, jo nekustamais īpašums „Mežagas -1” nav nepieciešams
pašvaldību funkciju veikšanai.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 10.p.)

10. Par Rundāles novada domes 2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2009. gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
Rundāles novada domes budžetu 2010. 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.13 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2010. gadam”, saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.13 „Par grozījumiem Rundāles novada domes
2009.gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rundāles novada domes budžetu
2010.gadam” uz 9 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 11.p.)

11. Par pirmpirkuma tiesībām uz Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Meldriņi” ar
kadastra numuru 4096 007 0026.
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 78.pantu, 1994.gada 7.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu, 2010.gada 18.augustā noslēgto Pirkuma līgumu starp zemnieku saimniecības
„Palejas”un Ingrīdu Trošinu un zemnieku saimniecības „Palejas”, Reģ.nr.43601011914,
juridiskā adrese „ Palejas”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, LV-3927, 2010.gada 18.augusta
iesniegumu par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz Viesturu pagasta nekustamo īpašumu
„Meldriņi” ar kadastra numuru 4096 007 0026 par LVL 31 200,00 (trīsdesmit viens tūkstotis divi
simti lati),
neizmantot pirmpirkuma tiesības par LVL 31 200,00 (trīsdesmit viens tūkstotis divi
simti lati) uz Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Meldriņi” ar kadastra numuru
4096 007 0026, 16,8 ha kopplatībā, jo nekustamais īpašums „Meldriņi” nav
nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 12.p.)

12. Par pirmpirkuma tiesībām uz Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Bērzi” ar kadastra
numuru 4088 004 0073.
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 78. pantu, 1994.gada 7.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu, 2010.gada 5.jūlijā noslēgto Pirkuma līgumu un ***, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo
īpašuma „Bērzi” zemes vienību ar kadastra numuru 4088 007 0060 Svitenes pagasta Rundāles
novadā par LVL 1 000,00 (viens tūkstotis lati) 1,58 ha kopplatībā,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par LVL 1000,00 (viens tūkstotis lati) uz Svitenes
pagasta nekustamo īpašumu „Bērzi” ar kadastra numuru 4088 007 0060, 1,58 ha
kopplatībā, jo nekustamais īpašums „Bērzi” nav nepieciešams pašvaldību funkciju
veikšanai.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 13.p.)

13. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Bērzi” ar kadastra numuru 4088 004 0073
sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu,
Rundāles novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Rundāles novada teritoriālplānojumu” un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 15.jūlija iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Bērzi” ar
kadastra numuru 4088 004 0073 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 007 0060 un
atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jaunbērzi”:
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Bērzi”, kadastra numurs 4088 004 0073, ar
kopējo platību 7,78 ha neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 4088 007
0060, 1,58 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. no nekustamā īpašuma „Bērzi”, kadastra numurs 4088 004 0073, atdalītajai
neapbūvētajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 4088 007 0060, 1,58 ha platībā
piešķirt nosaukumu „Jaunbērzi”,
3. no nekustamā īpašuma „Bērzi” ar kadastra numuru 4088 004 0073, atdalītās
neapbūvētās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4088 007 0060, platība var tikt
precizēta izdarot zemes kadastrālo uzmērīšanu.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 14.p.)

14.
Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Smiltiņi” ar kadastra numuru 4096 004
0226 sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu,
Rundāles novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Rundāles novada teritoriālplānojumu” un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 8.jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Smiltiņi”, kadastra numurs 4096 004 0226, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4096 005 0077, 0,49 ha platībā, un zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Džūkstes”,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Smiltiņi”, kadastra numurs 4096 004 0226, ar
kopējo platību 1,23 ha neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 4096 005
0077, 0,49 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. no nekustamā īpašuma „Smiltiņi”, kadastra numurs 4096 004 0226, atdalītajai
neapbūvētajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 4096 005 0077, 0,49 ha platībā,
piešķirt nosaukumu „Džūkstes”,
4. no nekustamā īpašuma „Smiltiņi”, kadastra numurs 4096 004 0226, atdalītās
neapbūvētās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4096 005 0077, platība var tikt
precizēta izdarot zemes kadastrālo uzmērīšanu.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 15.p.)

15. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Trikmaņi” ar kadastra numuru 4076 005
0019 sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības
likuma 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada
27. augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritoriālplānojumu” un ***, personas kods ***, 2010. gada 23.augusta iesniegumu, kurā tiek
lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Trikmaņi” ar kadastra Nr.4076 005 0019 zemes
vienību aptuveni 12 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Trikmaņi” kadastra Nr.4076 005 0019, 29,6
ha kopplatībā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0019, 27,3 ha
kopplatībā vienu zemes gabalu aptuveni 12 ha platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, konkretizēt 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”, Rundāles novada
domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”;
3.apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projektam nekustamajam
īpašumam „Trikmaņi” ar kadastra numuru 4076 005 0019 Rundāles pagasta
Rundāles novadā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Pielikumā: Darba uzdevums Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai Nekustamajam
īpašumam „Trikmaņi” ar kadastra numuru 4076 005 0019 Rundāles
novada Rundāles pagastā.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 16.p.)

16. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” ar kadastra numuru 4096 007 0213 zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 4096 007 0273, 4096 007 0242 un 4096 007 0267, uz nekustamā
īpašuma „Ozola lauks” ar kadastra numuru 4096 007 0198 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0212, uz nekustamā īpašuma „Zeme pie upes” zemes vienību
ar
kadastra apzīmējumu 4096 007 0193, un uz nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 21.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz zemes
vienībām ar kadastra numuriem 4096 007 0273 0,58 ha platībā, 4096 007 0212 0,75 ha platībā,
4096 007 0242 0,18 ha platībā, 4096 007 0193 0,45 ha platībā, 4096 007 0267 0,39 ha platībā un
40960070191 0,03 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007. gada 13.martā noslēgtā Zemes nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007 0213, zemes vienībām,
kadastra apzīmējumi 4096 007 0273, 0,58 ha platībā, 4096 007 0242, 0,18 ha platībā
un 4096 007 0267, 0,39 ha platībā, uz nekustamā īpašuma „Ozola lauks”, kadastra
numurs 4096 007 0198, zemes vienību 4096 007 0212, 0,75 ha platībā, uz nekustamā
īpašuma „Zeme pie upes”, kadastra numurs 4096 007 0193, zemes vienību, kadastra
apzīmējums 4096 007 0193, 0,45 ha platībā un nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”,
kadastra numurs 4096 007 0191, zemes vienības, kadastra apzīmējums 4096 007
0191, daļu 0,03 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena
no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra,
4. noteikt iznomātajām zemes vienībām apgrūtinājumus:
4.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0267

1. Servitūta ceļš;
4.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0273
2. Servitūta ceļš;
4.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0212
1. Servitūta ceļš;
4.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0242
1. Servitūta ceļš;
4.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191
1. Servitūta ceļš;
4.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0193
1. Servitūta ceļš;
1. Svitenes upes aizsargjosla.
Pielikumā: 1. Nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienību, kadastra
apzīmējumi 4096 007 0273, 0,58 ha platībā, un 4096 007 0267, 0,39 ha
platībā skice uz 1 lpp.
2. Nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0242, 0,18 ha platībā, un nekustamā īpašuma „Ozola
lauks” zemes vienības, kadastra apzīmējums 4096 007 0212,
0,75
ha
platībā skice uz 1 lpp.
3. Nekustamā īpašuma „Zeme pie upes” zemes vienības,
apzīmējums 4096 007 0193, 0,45 ha platībā skice uz 1 lpp.
4. Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra
4096 007 0191, daļas 0,02 ha platībā skice uz 1 lpp.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs

kadastra

apzīmējums

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 17.p.)

17. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 21.aprīļa iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz zemi ar
kadastra numuru 40960070191, 0,04 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1.

pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 13.martā noslēgtā Zemes nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007 0191, zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļu 0,04 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,

2.

pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,

3.

noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra,

4.

noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0191 daļai apgrūtinājumu:
1. Servitūta ceļš.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra
4096 007 0191 daļas 0,04 ha platībā skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

apzīmējumu

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 18.p.)

18. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 21.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz mazdārziņu
Bērstelē ar kadastra numuru 40960070191, 0,09 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai,
1. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007. gada noslēgtā Zemes nomas līguma
ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007
0191,
zemes
vienības,
kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļu 0,03 ha
platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā
redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra,
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļai 0,03 ha platībā apgrūtinājumus:
1. Servitūta ceļš;
2. Servitūta ceļš.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums
4096 007 0191, daļas 0,03 ha platībā, skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 19.p.)

19. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Viesturu mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0184
daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 21.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz zemes
vienībām ar kadastra numuriem 4096 004 0230, 0,54 ha platībā, 4096 004 0188, 0,4 ha platībā,
4096 004 0189, 0,57 ha platībā un 4096 004 0184, 0,04 ha platībā lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, Viesturu pagasta padomes 2009.gada 13.martā noslēgto zemes nomas līgumu ar
Dimitrija Ungurjana par pašvaldībai piekritīgu nekustamo īpašumu „Pie Eglītēm-1” ar kadastra
numuru 4096 004 0230 0,54 ha platībā, „Pie Mežmalēm” ar kadastra numuru 4096 004 0188 0,4
ha platībā un „Pie kūtiņām” ar kadastra numuru 4096 004 0189 0,57 ha platībā nomu,
1. atstāt spēkā Viesturu pagasta padomē 2009.gada 13.martā noslēgto zemes nomas
līgumu ar ***par pašvaldībai piekritīgu
nekustamo īpašumu
„Pie
Eglītēm-1” ar kadastra numuru 4096 004 0230, 0,54 ha platībā, „Pie Mežmalēm” ar
kadastra numuru 4096 004 0188 0,4 ha
platībā un
„Pie kūtiņām” ar kadastra
numuru 4096 004 0189, 0,57 ha platībā nomu,
2. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 9.martā noslēgtā Zemes
nomas
līguma ar
***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Viesturu
mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 004 0184, zemes
vienības, kadastra apzīmējums 4096 004 0184, daļu 0,04 ha platībā,
lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
3. 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,
4. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības no 2010.gada 1.janvāra,
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Viesturu mazdārziņi” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 004 0184, daļas 0,04 ha platībā, skice uz 1 lpp.
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26.08.2010.

(prot. Nr.9, 20.p.)

20. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 17.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz mazdārziņu
Bērstelē ar kadastra numuru 40960070191, 0,06 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai,
1. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 21.martā noslēgtā Zemes nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007 0191, zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļu 0,06 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra,
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļai 0,06ha platībā, apgrūtinājumu:
1. Servitūta ceļš;
2. Servitūta ceļš;
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums
4096 007 0191, daļas 0,06 ha platībā, skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 21.p.)

21. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu, un ***, personas kods ***,
deklarētā dzīves vieta ***, 2010. gada 15.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes
nomas līgumu zemes vienībām ar kadastra numuru 4096 007 0191, 0,06 ha platībā
lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1.

pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 05.jūnijā noslēgtā Zemes nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007 0191, zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļu 0,06 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,

2.

pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,

3.

noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra,

4.

noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļai 0,06 ha platībā apgrūtinājumus:
1. Servitūta ceļš,
2. Servitūta ceļš,

Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums
4096 007 0191, daļas 0,06 ha platībā skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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26.08.2010.

(prot. Nr.9, 22.p.)

22.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 21.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz mazdārziņu
Bērstelē ar kadastra numuru 4096 007 0191, 0,04 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai,
1. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 21.martā noslēgtā Zemes nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007 0191, zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļu 0,04 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra,
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļai 0,04 ha platībā apgrūtinājumus:
Servitūta ceļš;
Servitūta ceļš.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums
4096 007 0191, daļas 0,04 ha platībā, skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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(prot. Nr.9, 23.p.)

23. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ***uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 21.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz mazdārziņu
Bērstelē ar kadastra numuru 40960070191, 0,09 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai,
1. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 13.martā noslēgtā Zemes
nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai
piekrītoša
nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096
007 0191, zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191,
daļu 0,09 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra,
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļai 0,09 ha platībā apgrūtinājumus:
3. Servitūta ceļš;
4. Servitūta ceļš.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums
4096 007 0191, daļas 0,09 ha platībā skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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(prot. Nr.9, 24.p.)

24. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191
daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 17.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz mazdārziņu
Bērstelē ar kadastra numuru 40960070191, 0,02 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai,
1. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 21.martā noslēgtā Zemes
nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai
piekrītoša
nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs
4096 007 0191, zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļu 0,02 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā
redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja
neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma
termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru
nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības no 2010.gada 1.janvāra,
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4096 007 0191, daļai 0,02 ha platībā apgrūtinājumu:
1. Servitūta ceļš.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums
4096 007 0191, daļas 0,02 ha platībā skice uz 1 lpp.
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25. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Vairogu mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 008 0086.
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 ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010. gada 13. jūlija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu zemes vienībām
ar kadastra numuru 4096 008 0086, 0,01 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 27.martā noslēgtā Zemes nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Vairogu mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 008 0086, zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4096 008 0086, 0,01 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Vairogu mazdārziņi” zemes
apzīmējums 4096 008 086 0,01 ha platībā skice uz 1 lpp.
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26. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamo
īpašumu „Jaunā māja 2” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0214, „Jaunā
māja 5” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0233 un nekustamā īpašuma „Pie
Tauriņiem” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0074.
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 ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010. gada 21. jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu zemes vienībām
ar kadastra numuriem 4096 004 0214, 0,48 ha platībā, 4096 004 0233 1,1 ha platībā un 4096 005
0074 0,78 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007. gada 20.martā noslēgtā Zemes nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Jaunā māja-2”, kadastra numurs 4096 004 0214, zemes vienību,
kadastra apzīmējums 4096 004 0214, 0,48 ha platībā, nekustamā īpašuma „Jaunā
māja-5”, kadastra numurs 4096 004 0233, zemes vienību, kadastra apzīmējums
4096 004 0233, 1,1 ha platībā un nekustamā īpašuma „Pie Tauriņiem”, kadastra
numurs 4096 005 0073, zemes vienību, kadastra apzīmējums 4096 005 0074, 0,78
ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā
redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja
neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma
termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru
nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības no 2010.gada 1.janvāra,
4. noteikt iznomātajām zemes vienībām, apgrūtinājumus:
4.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0214
1. Aizsargjoslas teritorija gar valsts un vietējiem autoceļiem;
2. Servitūta ceļš.
4.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0233
1. Servitūta ceļš;

4.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0233
1. Servitūta ceļš;
2. Aizsargjoslas teritorija gar valsts un vietējiem autoceļiem.
Pielikumā:
1. Nekustamā īpašuma „Jaunā māja-2” zemes vienības, kadastra apzīmējums
4096
004 0214 0,48 ha platībā un nekustamā īpašuma „Jaunā māja-5” zemes vienības,
apzīmējums 4096 004 0233 1,1 ha platībā skice uz 1 lpp.
2. Nekustamā īpašuma „Pie Tauriņiem” zemes vienības, kadastra apzīmējums
005 0074 0,78 ha platībā skice uz 1 lpp.
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27. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamo
īpašumu „Bērsteles pļavas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0099,
„Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0278, nekustamā
īpašuma „Klāvi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0049.
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 ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2010.gada
21.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu zemes gabaliem ar kadastra numuriem
4096 007 0099, 1,26 ha platībā, 4096 007 0278, 1,3 ha platībā un 4096 007 0049, 5,8 ha platībā
lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1.

pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 20.martā noslēgtā Zemes nomas līguma
ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Bērsteles pļavas” kadastra numurs 4096 007 0099, zemes vienību, kadastra
apzīmējums 4096 007 0099, 1,26 ha platībā, nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki”
kadastra numurs 4096 007 0275, zemes vienību, kadastra apzīmējums 4096 007 0278,
1,3 ha platībā un kadastra apzīmējums 4096 007 0233, 0,48 ha platībā un nekustamā
īpašuma „Klāvi”, kadastra numurs 4096 007 0049, zemes vienību, kadastra apzīmējums
4096 007 0049, 5,8 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā,

2.

pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,

3.

noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības no
2010.gada 1.janvāra

4.

noteikt iznomātajām zemes vienībām, apgrūtinājumus:
4.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0099
1. Aizsargjoslas teritorija gar valsts un vietējiem autoceļiem.
4.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0278
1. Aizsargjoslas teritorija gar valsts un vietējiem autoceļiem.
4.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0049
1. Servitūta ceļš;

Pielikumā: 1. Nekustamā īpašuma „Bērsteles pļavas” zemes vienības, kadastra apzīmējums
4096 007 0099, 1,26 ha platībā, skice uz 1 lpp.

2. Nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienības, kadastra apzīmējums 4096
007 0278, 1,3 ha platībā, skice uz 1 lpp.
3. Nekustamā īpašuma „Klāvi”, zemes vienības, kadastra apzīmējums 4096 007
0049, 5,8 ha platībā, skice uz 1 lpp.
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28. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0360.
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 ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010. gada 2. jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz zemi ar
kadastra numuru 4088 004 0360, 0,1 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. pagarināt Svitenes pagasta padomē 2007.gada 2.novembrī noslēgtā Zemes nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, kadastra numurs 4088 004 0282, zemes vienību,
kadastra apzīmējums 4088 004 0360, 0,1 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra,
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4088 004 0360, 0,1 ha platībā apgrūtinājumus:
1. Servitūta ceļš;
2. Kultūras pieminekļa Svitenes muiža aizsargjosla.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes
apzīmējums 4088 004 0360, 0,1 ha platībā, skice uz 1 lpp.
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29. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Urštēni” uz
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Valstij piekritīgā zeme” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 009 0033, nekustamā īpašuma ”Lūki” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 009 0034, nekustamā īpašuma „Mazkapūnas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0149 un nekustamā īpašuma „Apšenieki” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 001 0068.
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 zemnieku saimniecības „Urštēni”,
Reģ.Nr.43601015013, juridiskā adrese: „Urštēni” Svitenes pagasts, Rundāles novads, vadītājas
Vēsmas Veģeres, 2010.gada 3.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu
zemes gabaliem ar kadastra numuriem 4088 003 0129, 1,0 ha platībā, 4088 009 0034, 2,1 ha
platībā, 4088 004 0149, 1,7 ha platībā un nekustamā īpašuma „Apšenieki”, kadastra numurs
4088 001 0068, zemes vienību, kadastra apzīmējums 4088 001 00684088 001 0068, 2,4 ha platībā
lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. pagarināt Svitenes pagasta padomē 2009.gada 30.janvārī noslēgto zemes nomas
līguma termiņu Vēsmai Veģerei, pārslēdzot līgumu ar Vēsmas Veģeres zemnieku
saimniecību „Urštēni”, reģ. Nr.43601015013, uz valstij piekritīgā nekustamā īpašuma
„Valstij piekritīgā zeme” ar kadastra numuru 4088 003 0129 zemes vienību ar kadastra
apzīmējums 4088 009 0033, 1,0 ha platībā, pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma
”Lūki” ar kadastra numuru 4088 004 0271 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088
009 0034, 2,1 ha platībā, pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Mazkapūnas” ar
kadastra numuru 4088 004 0149 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0149,
1,7 ha platībā un nekustamā īpašuma „Apšenieki” ar kadastra numuru 4088 001 0068
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0068, 2,4 ha platībā,
2. noteikt Zemes nomas līguma termiņu 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
no 2010.gada 1.janvāra,
4. noteikt iznomātajām zemes vienībām, apgrūtinājumus:
4.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0149
1. Servitūta ceļš;

4.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0034
1. Servitūta ceļš;
4.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0033
2. Servitūta ceļš.
Pielikumā: 1. Nekustamā īpašuma „Lūki” un „Valstij piekritīgā zeme” zemes vienību,
kadastra apzīmējumi 4088 009 0034 un 4088 009 0034 skice uz 1 lpp.
2. Nekustamā īpašuma „Mazkapūnas” zemes vienības, kadastra apzīmējums
4088 004 0149 skice uz 1 lpp.
3. Nekustamā īpašuma „Apšenieki” zemes vienības, kadastra apzīmējums 4088
001 0068 skice uz 1 lpp.
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30. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Viesturu mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0184
daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010. gada 10.maija iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz zemi ar
kadastra numuru 4096 007 0184 0,03 ha platībā,
1. pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 9.martā noslēgtā Zemes nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Viesturu mazdārziņi” ar kadastra numuru 4096 004 0184 zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0184 daļu 0,03 ha platībā, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra,
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Viesturu mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 004 0184, daļas 0,03 ha platībā skice uz 1 lpp.
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31.Par nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0353 iznomāšanu ***.
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 ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010. gada 18.maija iesniegumu ar lūgumu iznomāt mazdārziņu 0,1 ha platībā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. iznomāt ***, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes
mazdārziņi”, kadastra numurs 4088 004 0282, zemes vienību, kadastra apzīmējums
4088 004 0353, 0,1 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienību, kadastra
apzīmējums 4088 004 0353, uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienībai,
kadastra apzīmējums 4088 004 0353., 0,1 ha platībā apgrūtinājumus:
1.Servitūta ceļš;
2. Servitūta ceļš;
3. Kultūras pieminekļa Svitenes muižas aizsargjosla.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4088 004 0353, 0,1 ha platībā skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 32.p.)

32. Par nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.39” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0178 iznomāšanu ***.
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 ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010. gada 20. jūlija iesniegumu ar lūgumu iznomāt mazdārziņu „Saulaines mazdārziņš
3.39”,
1. iznomāt ***, personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 3.39”, kadastra numurs 4076 008 0178, zemes vienību, kadastra
apzīmējums 4076 008 0178, 0,05 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš” zemes vienību, kadastra
apzīmējums 4076 008 0178, 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 līgumu noslēgt 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;
4. noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
no 2010.gada 1.janvāra,
5. iznomātajai zemes vienībai noteikt apgrūtinājumus:
1. Servitūta ceļš;
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjosla.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.39” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4076 008 0178, skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 33.p.)

33. Par nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4096 007 0189 daļas iznomāšanu ***.

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 ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010. gada 9.jūnija iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi, 0,0045 ha platībā, malkas
glabāšanai,
1. iznomāt ***, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Bērsteles šķūnīši”, kadastra numurs 4096 007 0189, zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0189, daļas 0,0030 ha un 0,0015 platībā, malkas glabāšanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši”, kadastra numurs 4096 007 0189,
zemes vienības, kadastra apzīmējums 4096 007 0189, daļas 0,0045 ha platībā, uz
pieciem gadiem, ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms
līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts
par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajām nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši” zemes vienības daļām,
kadastra apzīmējums 4096 007 0189, 0,0045 ha platībā apgrūtinājumus:
1.Servitūta ceļš.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0189, 0,0045 ha platībā skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA
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RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 34.p.)

34. Par nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” Viesturu pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0191 daļas iznomāšanu ***.
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 ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 21.marta iesniegumu ar lūgumu iznomāt mazdārziņu Bērstelē ar kadastra
numuru 40960070191, 0,03 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. iznomāt ***, personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007 0191, zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, daļu 0,03 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai,
2. noteikt Zemes nomas līguma termiņu 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
ar 2010.gada 1.janvāri,
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4096 007 0191, 0,03 ha platībā apgrūtinājumu:
1. Servitūta ceļš.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums
4096 007 0191, daļas 0,03 ha platībā, skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 35.p.)

35. Par nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības” Rundāles pagastā
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285 daļas iznomāšanu ***.
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 ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 27.maija iesniegumu ar lūgumu iznomāt mazdārziņu Saulainē,
1. iznomāt ***, personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0285 daļu 0,06 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai,
2. noteikt Zemes nomas līguma termiņu vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0295 daļai 0,06 ha platībā
apgrūtinājumu:
1. Servitūta ceļš,
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Kaucmindes pils aizsargjosla.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0295 daļas 0,06 ha platībā skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 36.p.)

36. Par nosaukuma piešķiršanu Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 4088 004 0149.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu,
piešķirt Valsts zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē reģistrētajam pašvaldībai
piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4088 004 0149 Svitenes
pagastā nosaukumu „Mazkapūnas”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
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(prot. Nr.9, 37.p.)

37. Par nosaukuma piešķiršanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 4096 007 0189.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu,
piešķirt Valsts zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē reģistrētajam pašvaldībai
piekrītošajam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4096
007 0189, 0,2 ha kopplatībā, nosaukumu „Bērsteles šķūnīši”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 38.p.)

38. Par nosaukuma piešķiršanu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 4076 005 0070.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu,
piešķirt Valsts zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē reģistrētajam pašvaldībai
piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 005 0070 Rundāles
pagastā, nosaukumu „Mazveides”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
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(prot. Nr.9, 39.p.)

39. Par nosaukuma piešķiršanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 4096 004 0184.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu,
piešķirt Valsts zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē reģistrētajam pašvaldībai
piekrītošajam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4096
004 0184, 0,55 ha kopplatībā, nosaukumu „Viesturu mazdārziņi”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA
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Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 40.p.)

40. Par domes priekšsēdētāja komandējumu dalībai Austrijas Pašvaldību dienās un
57.Austrijas pašvaldību kongresā Grācā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas
Pašvaldību savienības 2010.gada 24.augusta vēstuli Nr.0820102047/A3467 „Par dalību
Austrijas Pašvaldību dienās un 57.Austrijas pašvaldību kongresā Grācā, Austrijā (8.12.09.2010.”, kurā atsaucoties Austrijas Pašvaldību asociācijas un Stīrijas apgabala
pašvaldību asociācijas uzaicinājumam, Latvijas Pašvaldību savienība lūdz komandēt
Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani dalībai Austrijas Pašvaldību dienās
un 57.Austrijas pašvaldību kongresā „Enerģija un ilgtspēja”,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani piedalīties Austrijas
Pašvaldību dienās un Austrijas Pašvaldību asociācijas un Stīrijas apgabala pašvaldību
asociācijas rīkotajā 57.Austrijas pašvaldību kongresā „Enerģija un ilgtspēja”, kas
norisināsies no š.g. 8.-12.septembrim Grācā, Austrijā, izmaksājot dienas naudu
atbilstoši LR Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumos Nr.219 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi”
paredzētajai dienas naudas normai Austrijā.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.08.2010.

(prot. Nr.9, 41.p.)

41. Par projekta „Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība un speciālistu
apmācība 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 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.540
„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otro kārtu”
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 un speciālistu apmācība Rundāles novadā”.
2. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, realizēt projektu „Alternatīvo
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība un speciālistu apmācība Rundāles novadā”
par kopējo summu Ls 79 603,61, nepieciešamības gadījumā nodrošinot
priekšfinansējumu.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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(prot. Nr.9, 42.p.)

42. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Beinerti” ar kadastra numuru 4076 007
0028 sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
20.jūnija likumu „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, Rundāles novada domes 2009.gada
27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 un ***, personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, 2010.gada 16.augusta iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma ”Beinerti”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0080
un atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mazbeinerti”,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Beinerti” kadastra Nr.4076 008 0080,
19,16 ha kopplatībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0080, 11,0
ha kopplatībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mazbeinerti”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

