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2. Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Kaives”, kadastra numurs 4096 007 0046,
sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajām zemes
vienībām.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
20.jūnija likumu „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, Rundāles novada domes 2009.gada
27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu” (prot. Nr.5,2.p.) un G.S., personas kods ***, deklarētā adrese ***
un A.S., deklarētā adrese ***, 2011.gada 21.jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma ”Kaives”, kadastra numurs 4096 007 0046, 24,5 ha kopplatībā,
3.zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0048, 9,3 ha platībā, un 4.zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0103, 1,8 ha platībā, un atdalītajām zemes vienībām
piešķirt nosaukumu „Jaunkaives”,
1. atļaut atdalīt no Viesturu pagasta, nekustamā īpašuma „Kaives”, kadastra numurs
4096 007 0046, 24,5 ha kopplatībā, 3.zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4096
007 0048, 9,3 ha platībā, un 4.zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0103,
1,8 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas,
3. piešķirt nosaukumu „Jaunkaives” no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Kaives” atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4096 007 0048 un
4096 007 0103,
4. noteikt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Kaives” atdalītajām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4096 007 0048 un 4096 007 0103, zemes
lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Kaives” ar kadastra numuru 4096 007 0046 zemes robežu
plāns uz 1_(vienas) lp.
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3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D.J. uz Viesturu pagasta nekustamā īpašuma Ūpīši
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0036, 2,82 ha platībā, zemes iznomāšanu un
zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, juridiskajām un fiziskajām personām,
kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja
minētā likuma 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmito daļu, persona iesniegumu lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu iesniedz Valsts zemes dienesta
reģionālajai struktūrvienībai līdz 2010.gada 31.maijam, gadījumā, ja faktiskajā lietošanā esošā
zemesgabala robežu plāns iesniegts reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā līdz 2009.gada 31.augustam.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrā daļa nosaka, ka Valsts
zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībām kadastra datus līdz
2010.gada 31. augustam par tām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.maijam nav
iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Iepriekšminētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma panta otrajā
daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot
viņam piešķirto zemi ir izbeigušās un līdz 2011.gada 30.septembrim iesniedz to Valsts zemes
dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.
2010.gada 03.septembrī Rundāles novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionāls nodaļas izsniegtos kadastra datus par zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada
31.maijam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti zemes robežu
plāni, bet par kurām līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas

tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas
nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz
īsāku termiņu. Saskaņā ar minētā panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam
viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju)
īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
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
D.J., personas kods ***, deklarētā adrese ***, iesniegumu, ar lūgumu noslēgt nomas
pirmtiesību līgumu uz nekustamā īpašuma Ūpīši, kadastra numurs 4096 005 0036, zemi uz
10 gadiem:
1. noteikt, ka D.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 zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi,
kadastra apzīmējums 4096 005 0036, 2,82 ha platībā, kas piešķirta pastāvīgā
lietošanā ar Viesturu pagasta Tautas deputātu padomes 1992. gada 04. jūnija
20.sasaukuma 13.sesijas lēmumu
2. noteikt, ka Viesturu pagasta nekustamā īpašuma Ūpīši, kadastra numurs 4096 005
0036, apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0036, 2,82 ha
platībā, piekrīt pašvaldība un ir ierakstāma uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā,
3. iznomāt D.J., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Ūpīši,
kadastra numurs 4096 005 0036, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 005
0036, 2,82 ha platībā, noslēdzot zemes nomas līgumu uz 10 (desmit gadiem), līdz
2020.gada 1.jūnijam, ar iespēju zemes nomas pirmtiesības līgumu pagarināt,
4. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
kas maksājama no 2010.gada 1.jūnija,
5. apgrūtinājumi noteikti saskaņā ar nekustamā īpašuma Ūpīši kadastra numurs 4096
005 0036 Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Ūpīši” ar kadastra numuru 4096 005 0036 Zemes robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plāns M 1:5 000.
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.
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4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.P. uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Jasmīni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0105, zemes iznomāšanu un zemes
vienības piekritību pašvaldībai.
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 11.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 V.P., personas kods
***, deklarētā adrese ***, iesniegumu, ar lūgumu noslēgt nomas pirmtiesību līgumu uz
nekustamā īpašuma Jasmīni, kadastra numurs 4076 003 0105, zemi 0,24 ha platībā un V.P.
iesniegto ēku un būvju īpašumam, kadastra numurs 4076 503 0004, piesaistīto Zemes
robežu plānu:
1. noteikt, ka V.P., personas kods ***, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
3.punktā minētajā un 23.panta 11.daļas 1.punktā noteiktajā datumā -2010.gada
1.jūnijā, ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi „Jasmīni”, ar
kadastra apzīmējums 4076 003 01050,24 ha platībā, kas piešķirta pastāvīgā
lietošanā ar Rundāles pagasta Tautu deputātu padomes 1992.gada 21.februāra
lēmumu;
2. noteikt, ka nekustamā īpašuma „Jasmīni”, kadastra numurs 4076 003 0105,
apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0105, 0,24 ha platībā
piekrīt pašvaldībai,
3. iznomāt V.P. pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Jasmīni”, kadastra numurs 4076 003 0105, apbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0105, 0,24 ha platībā, noslēdzot zemes nomas līgumu uz 10
gadiem, līdz 2020.gada 1.jūnijam.
4. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
kas maksājama ar 2010.gada 1.jūniju,
5. apgrūtinājumi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0105 noteikti
saskaņā ar nekustamā īpašuma „Jasmīni” zemes robežu plānu.
Pielikumā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jasmīni”, kadastra numurs 4076 003
0105, zemes robežu plāns M 1:1 000.
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.
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5. Par pašvaldībai piekrītoša Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļas 0,02 ha platībā iznomāšanu R.S..
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībai ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas
14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 2011.gada 28.aprīļa Rundāles novada
domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4.1.p., 4.2.1.2.p., un
R.S., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2011.gada 3.augusta iesniegumu ar
lūgumu iznomāt bijušo mirušās mātes A.S. zemi „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096
007 0191, 0,02 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai un to, ka R.S. kopējā
izmantojamā zemes platība ir robežās līdz 1,00 ha:
1. iznomāt, R.S., personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007 0191, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu, 0,02 ha platībā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai;
2. iznomāt pašvaldībai piekrītoša Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191 daļu, 0,02 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 iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt, ka R.S. līdz 2011.gada 15.novembrim jāsamaksā Rundāles novada domei
nekustamā īpašuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas uz
2011.gada 18.augustu par zemi, sastāda Ls 5,15, ieskaitot Ls_2,50 parādu summu,
Ls 0,15 nokavējuma naudu un Ls 2,50 kārtējo maksājumu summu, kā arī nomas
maksa Ls 0,28.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra numuru 4096 007 0191 daļas,
0,02 ha platībā, skice uz 1 (vienas) 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.
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6. Par Saulaines Sociālā centra izīrējamo dzīvokļu īres maksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, 21.panta 14.punkta
b)apakšpunktu, Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu, ar Rundāles
novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr.19 (prot.Nr.7) apstiprināto Rundāles novada
Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra nolikumu, noteikt Rundāles novada pašvaldības
īpašumā esošajiem dzīvokļiem Saulaines sociālajā centrā, Saulaines ielā 10, Saulainē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, sekojošu īres maksu:
1.

pirmā stāva pilnībā ar mēbelēm un sadzīves tehniku aprīkotiem dzīvokļiem - Ls
1,27 (viens lats un 27 santīmi) mēnesī par vienu par vienu dzīvojamo telpu kopējās
platības kvadrātmetru;

2.

otrā stāva daļēji ar mēbelēm aprīkotiem dzīvokļiem - Ls 0,92 (nulle komats
deviņdesmit divi santīmi) mēnesī par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības
kvadrātmetru;

3.

trešā stāva ar virtuves iekārtu aprīkotiem dzīvokļiem - Ls 0,78 (nulle komats
septiņdesmit astoņi santīmi) mēnesī par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības
kvadrātmetru;

4.

piešķirt īres maksas samazinājumu 30% apmērā vientuļajiem pensionāriem,
kuriem nav laulātā un apgādnieku un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu
laikā mēnesī nepārsniedz valstī noteiktās minimālās algas apmēru;

5.

piešķirt īres maksas samazinājumu 30% apmērā 1. grupas invalīdiem, kuriem nav
apgādnieku vai tie ir sociāli nespējīgi viņus apgādāt un kuru vidējie ienākumi
pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz valstī noteiktās minimālās algas
apmēru;

6.

piešķirt īres maksas samazinājumu 30% apmērā 2. grupas invalīdiem, kuriem nav
apgādnieku vai tie ir sociāli nespējīgi viņus apgādāt un kuru vidējie ienākumi
pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 160 latus;

7.

piešķirt īres maksas samazinājumu 50% apmērā , personām, kurām ar attiecīgas
iestādes pieņemto lēmumu ir piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss;

8.

piešķirt īres maksas samazinājumu 30% apmērā pensijas vecuma personām, kurām

ir traucētas sociālās funkcionēšanas spējas un kuru apgādnieki nav sociāli spējīgi
viņus apgādāt un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī
nepārsniedz 160 latus;
9.

4.,5.,6.,7.,8. punktā noteiktais īres maksas samazinājums
pamatojoties uz Rundāles novada Sociālā dienesta lēmumu;

tiek

piemērots

10. 4.,5.,6.,7. punktā noteiktais īres maksas samazinājums tiek piemērots uz laika
periodu kamēr personai ir statuss uz kura pamata ticis piešķirts īres maksas
samazinājums.
Pielikumā: 1. Pirmā stāva izīrējamo dzīvokļu īres maksas aprēķina tāme sociālajam
centram “Saulaine” uz 1 (vienas) lp.;
2. Otrā stāva izīrējamo dzīvokļu īres maksas aprēķina tāme sociālajam centram
“Saulaine” uz 1 (vienas) lp.;
3. Trešā stāva izīrējamo dzīvokļu īres maksas aprēķina tāme sociālajam centram
“Saulaine” uz 1 (vienas) lp.
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7. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.10 „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.10 „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.10 „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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8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu T.P., I.P. un J.P.
Rundāles novada domē 2011.gada 25.jūlijā saņemts nekustamā īpašuma „Zelmeņi” 25,
Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads īpašnieces AS DnB NORD Banka pilnvarotās
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latio Namsaimnieks” vēstule, kurā norādīts, ka
šobrīd nevienai personai nav pamata dzīvokļa īpašumā „Zelmeņi” 25, Pilsrundāle, Rundāles
pagasts, Rundāles novads, deklarēt savu dzīvesvietu, kā arī lūgums anulēt ziņas par reģistrēto
dzīvesvietu personām, kuru dzīvesvieta deklarēta iepriekšminētajā dzīvokļa īpašumā.
AS DnB NORD Bankas īpašuma tiesības uz iepriekšminēto dzīvokļa īpašumu nostiprinātas
zemesgrāmatā 2011.gada 14.martā.
Dzīvokļa īpašumā „Zelmeņi” 25, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, dzīvesvietu
deklarējušas sekojošas personas: T.P., personas kods ***, I.P., personas kods ***, J.P., personas
kods ***.
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 „Zelmeņi” 25 Pilsrundāle, Rundāles
pagasts, Rundāles novads īpašnieces AS DnB NORD Banka pilnvarotās personas -sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Latio Namsaimnieks” 2011.gada 25.jūlija vēstuli nosūtījusi vēstuli T.P.,
I.P. un J.P. ar uzaicinājumu sniegt paskaidrojumu par tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā „Zelmeņi” 25 Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, pievienojot

dokumentus, kas to apliecina un lūgumu izpildīt Dzīvesvietas deklarēšanās likumā noteikto
pienākumu deklarēt jauno dzīvesvietu, jo deklarētajā adresē personas nedzīvo.
T.P., I.P. un J.P. nav snieguši paskaidrojumus par tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
kā arī nav deklarējuši jauno dzīvesvietu.
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu konstatēts, ka T.P., I.P., J.P., zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā: „Zelmeņi” 25, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV3921.
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 „Zelmeņi” 25, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, LV-3921, T.P., personas kods ***, I.P., personas kods ***, J.P.,
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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9. Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajos noteikumos
„Noteikumi par kārtību, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Rundāles
novada pašvaldības izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un
izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei”.
Par grozījumiem 27.08.2009. Rundāles novada domes apstiprinātajos noteikumos „Noteikumi par
kārtību, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Rundāles novada pašvaldības
izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās
izglītības iestādē grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta
3.punktu,
grozīt Rundāles novada domes noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka minimālo un
maksimālo izglītojamo skaitu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas
izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišķu
mācību priekšmetu apguvei”:
6. punktā skaitli „12” aizstāt ar skaitli „8”;
9. punktu izteikt šādā redakcijā : „Rundāles novada speciālās izglītības iestādes grupā un
vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē pieļaujams šāds izglītojamo skaits:
9.1. ar somatiskām saslimšanām – 8-15;
9.2. ar mācīšanās, ar fiziskās attīstības traucējumiem – 8-15;
9.3. ar valodas traucējumiem, ar garīgās veselības, jauktiem attīstības traucējumiem – 8-14;
9.4. ar redzes, dzirdes traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem – 8-10”.
Pielikumā: Rundāles novada domes noteikumi „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka minimālo un
maksimālo izglītojamo skaitu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas
izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišķu mācību
priekšmetu apguvei” uz 2 lpp.
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