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2. Par kārtību „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Rundāles novada
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2009.gada
22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” 11.punktu, kas nosaka, ka novadu un republikas pilsētu pašvaldības
sadarbībā ar sabiedrības pārstāvjiem izstrādā un apstiprina mērķdotācijas sadales kārtību
un atbilstoši šai kārtībai sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm,
apstiprināt kārtību „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība
Rundāles novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
Pielikumā kārtība „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Rundāles
novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” uz 1 lp.
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3. Par adreses piešķiršanu jaunbūvei angāram – noliktavai, kas atrodas uz Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Bajāri” ar kadastra numuru 4076 005 0005.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
16.pantu, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9. punktu un A.S., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2011.gada 17.augusta
iesniegumu ar lūgumu noteikt adresi jaunbūvei angārs – noliktava, kas atrodas uz nekustamā
īpašuma „Bajāri”,
piešķirt uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Bajāri”, kadastra numurs 4076 005
0005, esošajai jaunbūvei Angārs – tehnikas novietne adresi, „Bajāri”, Rundāles pag.,
Rundāles nov., LV-3921.
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4. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Mārtiľi” ar kadastra
numuru 40880040064, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40880040066, 0,4
ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu, piešķirot nosaukumu atdalāmajai zemes vienībai
un uz zemes vienības esošās ēkas adreses maiľu un atdalot no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40880040067 divus zemes gabalus.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2008.gada
30.decembra LR likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.pantu,
2006.gada 03.oktobra likumu „Zemes ierīcības likums” 8.pantu, 2011. gada 12.aprīļa
Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.,
11.,12. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9. un 2.10. punktiem, Rundāles novada domes 2009.gada 27.augustā
apstiprinātajiem
Saistošajiem
noteikumiem
Nr.5
„Par
Rundāles
novada
teritoriālplānojumu”, 2007.gada 06.jūnija zvērināta notāra Z.R. izdotu „Mantojuma
sadales līgumu” Nr.4031 un S.N., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2011.gada
04.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
Mārtiľi, kadastra numurs 4088 004 0064, 14,8 ha kopplatībā, vienu zemes vienību 0,4 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0066, piešķirt atdalāmajai zemes vienībai
nosaukumu „Zariľi” un uz tās esošajai ēkai mainīt adresi, R.N., personas kods ***,
dzīvojoša ***, U.D., personas kods ***, dzīvojoša *** un D.K., personas kods ***,
dzīvojošas ***, 2011. gada 11. jūlija iesniegumiem, kuros tiek lūgts atļaut sadalīt
nekustamo īpašumu „Mārtiľi” kadastra Nr.4088 004 0064, 14,8 ha kopplatībā, saskaľā
ar zvērināta notāra Z.R. izdotu „Mantojuma sadales līgums” Nr.4031,
1. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mārtiľi”, kadastra
numurs 4088 004 0064, 14,8 ha kopplatībā, 3. zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0066, 0,4 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu,
2. piešķirt nosaukumu „Zariľi” no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma Mārtiľi,
kadastra numurs 4088 004 0064, atdalītajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0066, 0,4 ha platībā,
3. noteikt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma Mārtiľi, kadastra numurs 4088
004 0064, atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0066, 0,4
ha platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101),

4. mainīt uz Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mārtiľi”, kadastra numurs
4088 004 0064, atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0066,
esošajai ēkai kūtij ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0066 001 adresi no Ezera
iela Mārtiľi, Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov., uz jaunu adresi Zariľi,
Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov., LV 3917,
5. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mārtiľi”, kadastra
numurs 4088 004 0064, 14,8 ha kopplatībā, 4.zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0067 zemes gabalu aptuveni 1,5 ha platībā, uz kura
atrodas ēkas ar nosaukumu „Bajāri”, izstrādājot zemes ierīcības projektu,
6. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mārtiľi”, kadastra
numurs 4088 004 0064, 14,8 ha kopplatībā, 4.zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0067 zemes gabalu aptuveni 3 ha platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu,
7. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaľā 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”,
8. apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Mārtiľi” kadastra numurs 4088 004
0064, saskaľā ar pielikumu Nr.1.
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Svitenes
pagasta nekustamajam īpašumam „Mārtiľi” ar kadastra numuru 4088 004 0064.
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5. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Kreľģeļi” ar kadastra numuru 4088
009 0001 izstrādājot Zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likuma „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 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu” un E.D., personas kods
***, dzīvojošas Kreľģeļos***., un N.S., personas kods ***, dzīvojošas ***., 2011.gada
30.augusta iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Kreľģeļi”,
kadastra numurs 4088 009 0001, 56,1 ha kopplatībā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4088 009 0001, vienu zemes gabalu aptuveni 11,0 ha platībā.
1. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Kreľģeļi”, kadastra
numurs 4088 009 0001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0001,
kuras kopējā platība ir 56,1 ha, vienu zemes gabalu aptuveni 11,0 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un
paredzēt jaunus apgrūtinājumus, saskaľā 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 projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam „Kreľģeļi”, kadastra numurs 4088 009 0001, Svitenes pagasts,
Rundāles novads saskaľā ar pielikumu Nr.1.
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam
„Kreľģeļi” ar kadastra numuru 4088 009 0001.
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6. Par adreses piešķiršanu telpu grupām Saulaines sociālajā centrā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai
vietējā pašvaldība var pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, kas nosaka, ka adresi piešķir,
maina, precizē vai likvidē saskaľā ar likumu vai pašvaldības lēmumu, 2009.gada 3.novembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 23.punktu, kas nosaka,
numuru telpu grupai piešķir, pamatojoties uz būvprojektu, Saulaines sociālā centra tehnisko
projektu,
piešķirt adreses telpu grupām dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā mājā „Saulaines sociālais
centrs”, Saulaine 10, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901, būves kadastra
apzīmējums 40760080214019:
1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019015 adresi Saulaine 10 -101,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019014 adresi Saulaine 10 -102,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019013 adresi Saulaine 10 -103,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019012 adresi Saulaine 10 -104,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
5. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019011 adresi Saulaine 10 -105,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
6. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019010 adresi Saulaine 10 -106,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
7. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019008 adresi Saulaine 10 -107,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
8. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019007 adresi Saulaine 10 -108,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
9. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019006 adresi Saulaine 10 -109,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
10. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019005 adresi Saulaine 10 -110,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
11. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019004 adresi Saulaine 10 -111,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
12. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019003 adresi Saulaine 10 -112,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
13. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019002 adresi Saulaine 10 -113,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;

14. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019029 adresi Saulaine 10 -201,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
15. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019028 adresi Saulaine 10 -202,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
16. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019027 adresi Saulaine 10 -203,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
17. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019026 adresi Saulaine 10 -204,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
18. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019025 adresi Saulaine 10 -205,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
19. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019024 adresi Saulaine 10 -206,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
20. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019023 adresi Saulaine 10 -207,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
21. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019022 adresi Saulaine 10 -208,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
22. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019021 adresi Saulaine 10 -209,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
23. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019020 adresi Saulaine 10 -210,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
24. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019019 adresi Saulaine 10 -211,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
25. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019018 adresi Saulaine 10 -212,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
26. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019017 adresi Saulaine 10 -213,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
27. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019016 adresi Saulaine 10 -214,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
28. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019039 adresi Saulaine 10 -301,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
29. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019038 adresi Saulaine 10 -302,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
30. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019037 adresi Saulaine 10 -303,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
31. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019036 adresi Saulaine 10 -304,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
32. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019035 adresi Saulaine 10 -305,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
33. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019034 adresi Saulaine 10 -306,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
34. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019033 adresi Saulaine 10 -307,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
35. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019032 adresi Saulaine 10 -308,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
36. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019031 adresi Saulaine 10 -309,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.;
37. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760080214019030 adresi Saulaine 10 -310,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” 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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7. Par platības precizēšanu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgajā Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0285.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un
ľemot vērā to, ka pārbaudīta un salīdzināta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēmas (NINO) teksta datos un grafiskajos datos reģistrētā informācija par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0285 kopējo platību, zemes vienības
iznomāto daļu platību un dabā faktiski izmantojamo zemes platību, kā rezultātā
konstatētas platību neatbilstības,
precizēt pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines
personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 008 0285, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0285 platību no 2,6 ha uz 0,77 ha.
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8. Par zemes nomas termiľa pagarināšanu uz Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0285 daļām Ľ.M, J.B A.B., A.M., A.L., V.J., M.A.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada domes
2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra Saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”, ľemot vērā, ka pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 4076
008 0285, zemi apsaimnieko Saulaines ciema iedzīvotāji, kuriem zemes iznomāta
pamatojoties uz Rundāles pagasta padomes lēmumiem un zemes nomas līgumi pārslēdzami
atbilstoši pašlaik spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
1. pagarināt zemes nomas termiľu Ľ.M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***.,
uz pašvaldībai
piekritīgā
nekustamā īpašuma „Saulaines
personīgās
palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 008 0285, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0285 daļu 0,11 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, noslēdzot nomas līgumu uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiľa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu, zemes
nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
kas maksājama no 2011.gada 1.janvāra;
2. pagarināt zemes nomas termiľu J.B. personas kods ***, uz pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 008 0285, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285, daļu 0,10 ha
platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai, noslēdzot nomas līgumu uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiľa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu, zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības, kas maksājama no 2011.gada 1.janvāra;
3. pagarināt zemes nomas termiľu A.B., personas kods ***, uz pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 008 0285, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285, daļu 0,08 ha
platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, noslēdzot nomas līgumu uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiľa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
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katru nākamo gadu, zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības, kas maksājama no 2011.gada 1.janvāra;
pagarināt zemes nomas termiľu A.L., personas kods ***uz pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 008 0285, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285, daļu 0,03 ha
platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, noslēdzot nomas līgumu uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiľa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu, zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības, kas maksājama no 2011.gada 1.janvāra;
pagarināt zemes nomas termiľu A.M. personas kods ***, uz pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 008 0285, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285, daļu 0,05 ha
platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, noslēdzot nomas līgumu uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiľa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu, zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības, kas maksājama no 2011.gada 1.janvāra;
pagarināt zemes nomas termiľu V.J., personas kods ***, uz pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 008 0285, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285, daļu 0,06 ha
platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, noslēdzot nomas līgumu uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiľa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu, zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības, kas maksājama no 2011.gada 1.janvāra;
pagarināt zemes nomas termiľu M.A., personas kods ***, uz pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 008 0285, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285, daļu 0,05 ha
platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, noslēdzot nomas līgumu uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiľa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu, zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības, kas maksājama no 2011.gada 1.janvāra;
iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285 daļas, pagarināt zemes nomas
līgumu termiľu uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm
mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiľa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek
uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu, noslēdzot nomas līgumu uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiľa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu, zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības, kas maksājama no 2011.gada 1.janvāra;
noteikt iznomātajam
nekustamajam īpašumam „Saulaines personīgās
palīgsaimniecības” kadastra numurs 40760080285, apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūta teritorija;
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes muižas
parks).

Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0285 grafiskais attēlojums uz 1 lapas
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9. Par dzīvokļa Nr.14 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi” Pilsrundālē, Rundāles pagastā īres
maksas izsoli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
b)_apakšpunktu, Rundāles novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles
kārtības noteikumu 1.,3. un 6.punktu,
1. organizēt Rundāles novada domei piederošā dzīvokļa Nr.14 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Līvi” Pilsrundālē, Rundāles pagastā īres maksas izsoli,
2. apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – labiekārtota divistabu
dzīvokļa Nr.14 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi”, Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, īres maksas mutiskās izsoles noteikumus, saskaľā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – labiekārtota divistabu dzīvokļa
Nr.14 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi” Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, īres tiesību mutiskās izsoles noteikumi uz 4 (četrām) lapām.
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10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.G. uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Cērnes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0024, 9,6 ha platībā, zemes
iznomāšanu un 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 termiľos noteiktajos termiľos Valsts
zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti
lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saľemts atteikums izpirkt
(pirkt) zemi.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmito daļu, persona iesniegumu lēmuma
pieľemšanai 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 pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Iepriekšminētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma panta otrajā
daļā norādītajiem kadastra datiem, pieľem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot
viľam 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 saľēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas izsniegtos kadastra datus par zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada
31.maijam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti zemes robežu
plāni, bet par kurām līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieľemšanai 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 saskaľā 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 termiľu. Saskaľā ar minētā panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam
viľam 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
V.G., personas kods ***, deklarētā adrese ***, 2011.gada 04.jūlija iesniegumu, ar lūgumu
noslēgt nomas pirmtiesību līgumu uz nekustamo īpašumu „Cērnes” kadastra numurs 4076
001 0024 zemi:
1. noteikt, ka V.G., 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 viľam ar Rundāles pagasta 1996.gada
19.septembra Zemes komisijas lēmumu Nr.22. pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi
„Cērnes”,
2. noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Cērnes”, kadastra numurs 4076
001 0024, apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0024, 9,6 ha
platībā piekrīt pašvaldībai,
3. iznomāt V.G. Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Cērnes”, kadastra numurs
4076 001 0024, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0024, 9,6 ha platībā
uz 10 gadiem no 2010.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 1.jūnijam,
4. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
kas maksājama no 2010.gada 1.jūnija,
5. apgrūtinājumi noteikti saskaľā ar nekustamā īpašuma „Cērnes” kadastra numurs
4076 001 0024 zemes robežu plānu.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Cērnes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001
0024 zemes robežu plāns uz 1 lapas.
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11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajai personai J.Z.
Rundāles novada domē izskatīts 2011.gada 15.augusta J.Z., personas kods ***, dzīvojoša ***,
iesniegums, kurā lūgts piemērot nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par personas
īpašumā esošā nekustamā īpašuma „Maizītes” neiznomāto daļu 6,45 ha un tiesiskajā valdījumā
esošo nekustamo īpašumu „Eglāji”.
Saskaľā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski represētajām
personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums
piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saľēmusi
politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par nodokļa
atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja
vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantots vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju
Iesniegums Rundāles novada domē saľemts pēc taksācijas gada, t.i. 2011.gada 1.februāra,
iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.400369 kopija.
J.Z. īpašumā ir nekustamais īpašums „Maizītes”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr.4088 005 0018, kas sastāv no zemes vienības 22,6 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamo
māju apbūvē ietilpstošās ēkas: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 40880050018001, šķūnis
40880050018002, kūts 40880050018003.
J.Z. tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašuma „Eglāji”, Svitenes pagastā, Rundāles
novadā ar kadastra numuru 40880050054, kas sastāv no zemes vienības 1,48 ha platībā un kas ir
atdalīts no nekustamā īpašuma „Maizītes”.
Ľemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta otro daļu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu:

Nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai
J.Z., personas kods ***, 2012.gadā piemērot:
1) par nekustamā īpašuma „Maizītes” Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr.40880050018, daļu – zemi, 6,45 ha platībā un individuālo dzīvojamo māju
apbūvē ietilpstošajām ēkām: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu
40880050018001, šķūnis 40880050018002, kūts 40880050018003;
2) nekustamā īpašuma „Eglāji”, kadastra Nr. 40880050054, Svitenes pagastā,
Rundāles novadā, zemes vienībai 1,48 ha platībā.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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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12. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu R.G. uz Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Vecrozēni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0348, 0,1 ha platībā,
zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē un iznomāšanu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, juridiskajām un fiziskajām personām,
kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja
minētā likuma 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiľos Valsts zemes dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma
pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saľemts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi.
Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmito daļu, persona iesniegumu lēmuma
pieľemšanai 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 pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Iepriekšminētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma panta otrajā
daļā norādītajiem kadastra datiem, pieľem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot
viľam 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 saľēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas izsniegtos kadastra datus par zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada
31.maijam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti zemes robežu
plāni, bet par kurām līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieľemšanai 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 saskaľā 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 termiľu. Saskaľā ar minētā panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam
viľam 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,
Rundāles pagasta padomes 2000.gada 12.oktobra lēmumu Nr.9.,8.p. par nosaukuma
nekustamajam īpašumam „Rundāle 6” maiľu uz „Vecrozēni” un R.G., personas kods ***,
deklarētā adrese ***, iesniegumu ar lūgumu piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz
nekustamo īpašumu Vecrozēni ar kadastra numuru 4076 003 0348 uz 10 gadiem:
1. noteikt, ka R.G., 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 viľai ar Rundāles pagasta
1998.gada 06.janvāra Zemes komisijas lēmumu (prot.nr.41.) pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi, kadastra apzīmējums 4076 003 0348, 0,1 ha platībā,
2. noteikt, ka nekustamā īpašuma Vecrozēni, kadastra numurs 4076 003 0348,
apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0348, 0,1 ha platībā
piekrīt pašvaldība,
3. iznomāt R.G. Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Vecrozēni, kadastra numurs
4076 003 0348, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0348, 0,1 ha
platībā uz 10 gadiem no 2010.gada 1.jūnija 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 saskaľā ar nekustamā īpašuma Rundāle 6, kadastra
numurs 4076 003 0348 zemes robežu plānu.
Pielikumā nekustamā īpašuma Rundāle 6 ar kadastra numuru 4076 003 0348 zemes robežu
plāns uz 1 lapas.
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13. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziľš 2.13
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0122 iznomāšanu I.T.
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 27.janvāra Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. punktu un 4.2.p., saskaľā ar kuriem zemes
vienība tika izsludināta par brīvu nomas zemes vienību, informāciju izvietojot uz
sludinājumu dēļiem domes ēkā un Viesturu un Svitenes pagastu pārvalžu ēkās, publicējot
informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziľas” jūlija numurā un pamatojoties uz to, ka
I.T. kopējā apsaimniekojamā zeme Rundāles novadā ir mazāk par 1,0 ha un I.T., personas
kods ***, dzīvojošas ***, 2011.gada 15.jūlija iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi Saulaines
mazdārziľš 2.13 kadastra numurs 40760080122 – 0,05 ha platībā,
1. iznomāt I.T., personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
Saulaines mazdārziľš 2.13, kadastra numurs 4076 008 0122, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0122, 0,05 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziľš 2.13 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0122, 0,05 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. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai Saulaines mazdārziľš 2.13 apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils).
Pielikumā nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziľš 2.13 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0122 skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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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14. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0455 daļas 0,69 ha platībā iznomāšanu A.J.
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 27. janvāra 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 2.1. punktiem, saskaľā ar kuriem
zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība 2011. gada 07.jūlijā,
informāciju izvietojot uz sludinājumu dēļiem domes ēkā, Viesturu un Svitenes pagasta
pārvalžu ēkās, novada domes mājas lapā internetā. Kā arī to, ka A.J. zemnieku
saimniecība Vaidelotes Rundāles novadā apsaimnieko zemi platībā vairāk par 10 ha un
A.J., personas kods ****, dzīvojoša ***, 2011.gada 19.jūlija iesniegumu ar lūgumu iznomāt
zemi ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0455, 0,69 ha platībā.
1. iznomāt, A.J., personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Rundāles
pagasta zemes”, kadastra numurs 4076 003 0457, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0455 daļu, 0,69 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0455 daļu 0,69 ha platībā uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa
pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu;
3. nomas maksu gadā noteikt 3,0% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
4. apgrūtinājumi zemes vienības daļai noteikti saskaľā ar zemes robežu plānu.
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0455 daļas, 0,69 ha platībā, skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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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15. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 3” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 4076 008 0278, 4076 008 0299 un 4076 008 0323 piekritību, platību precizēšanu
un nodošanu bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada domei.
Rundāles novada domē ir saľemts Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmums Nr.68
„Par Īslīces pagasta padomei piešķirto zemi Rītausmas ciema iedzīvotāju personisko
palīgsaimniecību vajadzībām Rundāles novada teritorijā” (protokols Nr.9), kurā norādīts, ka
nekustamā īpašuma „Lauktehnika 3” zemes vienības 4,03 ha platībā izmanto Bauskas novada
Īslīces pagasta iedzīvotāji personisko palīgsaimniecību uzturēšanai. Līdz 2011.gadam nekustamā
īpašuma nodokli par iepriekšminēto nekustamo īpašumu no tā lietotājiem iekasējusi un
administrējusi Īslīces pagasta pārvalde. Ar iepriekšminēto lēmumu Bauskas novada dome lūgusi
Rundāles novada pašvaldību nodot bez atlīdzības Bauskas novada domei nekustamo īpašumu
„Lauktehnika 3”, kadastra Nr. 40760080299 ar tiesībām iznomāt Īslīces pagasta iedzīvotājiem
personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
Ar Rundāles pagasta Zemes komisijas 1997.gada 25.septembra lēmumu (prot.Nr.37)
nekustamais īpašums „Lauktehnika 3”, kadastra Nr.40760080299, platībā 7,43 ha, kas sastāv no
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 40760080278, platībā 0,03 ha, 40760080299, platībā
4,6 ha un kadastra apzīmējumu 40760080323 platībā 2,8 ha, piešķirta pastāvīgā lietošanā Īslīces
pagasta padomei personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.
Īslīces pagasta padomes finanšu, mantas, tiesību un saistību pārľēmēja, atbilstoši Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam un likuma 2.pielikumam ir
Bauskas novada dome.
Pārbaudot Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas (NINO) teksta datos un
grafiskajos datos reģistrēto informāciju par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4076 008
0299 un 4076 008 0323 platību un dabā esošo zemes vienību platību, atbilstoši Bauskas novada
domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā Nr. 68 „Par Īslīces pagasta padomei piešķirto zemi
Rītausmas ciema iedzīvotāju personisko palīgsaimniecību vajadzībām Rundāles novada
teritorijā” (protokols Nr.9) norādītajai informācijai un Bauskas novada Īslīces pagasta pārvaldes
iesniegtajai pašreizējo mazdārziľu lietotāju un platību sarakstam, konstatēts, ka zemes vienību
kopējā platība sastāda 3,99 ha.
Nekustamā īpašuma „Lauktehnika 3”, kadastra Nr. 40760080299, pašreizējā kadastrālā vērtība
platībā 7,43 ha sastāda Ls 7006,00 (septiľi tūkstoši seši lati un 00 santīmi), kas savukārt ir Ls
909,87 (deviľi simti deviľi lati un 87 santīmi) par vienu hektāru. Paredzamā nomas maksa par
nekustamo īpašumu pēc platību precizēšanas uz 4,02 hektāriem pie nomas maksas 1,5% apmērā

no kadastrālās vērtības gadā varētu sastādīt – Ls 54,86 (piecdesmit četrus latus un 86 santīmus).
Pēc Bauskas novada Īslīces pagasta pārvaldes iesniegtā pašreizējo mazdārziľu lietotāju un
platību saraksta pašreiz nekustamā īpašuma zemes vienības ir iznomātas 62 nomniekiem.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.pants
nosaka, ka jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu ir jābūt
likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos,
nolikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību domju (padomju) pieľemtajos
saistošajos noteikumos un citos pašvaldību domju (padomju) pieľemtajos normatīvajos aktos
noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā, kā arī likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts
nosaka, ka rīcībai ar finanšu līdzekļiem un mantu jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko
finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Saskaľā ar minētā likuma 5.panta otrās daļas ceturtajam
punktam viena pašvaldība savu mantu var nodod citai pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 5.punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura piešķirta pašvaldībai personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku
apvidos" 7.pantam un saskaľā ar pašvaldības teritorijas plānojumu to paredzēts izmantot tikai
šīm vajadzībām.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” paskaidrojumu
4.punktam, par personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības (ieskaitot arī
sakľu dārzus un dienesta zemi), kuras termiľlietošanā uz nomas līguma pamata piešķir
pašvaldības vai arī citas juridiskās personas no savas zemes Latvijas Republikas iedzīvotājiem,
kas dzīvo valsts vai kooperatīvu dzīvokļos, kā arī personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viľu
pastāvīgajā lietošanā nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās ir nepietiekami un vismaz
viena darba spējīgā ģimenes locekļa pamatdarbs ir ārpus palīgsaimniecības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 5. punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, 2009. gada 1. septembra 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 zemi”,
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
5.panta otrās daļas ceturto punktu, 5.panta trešo daļu, Bauskas novada 2011.gada
30.jūnija lēmumu Nr. 68§ „Par Īslīces pagasta padomei piešķirto zemi Rītausmas ciema
iedzīvotāju personisko palīgsaimniecību vajadzībām Rundāles novada teritorijā”
(protokols Nr.9),
1. noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 3”, kadastra
numurs 4076 008 0299, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0278,
0,03 ha platībā, 4076 008 0299, 4,6 ha platībā, un 4076 008 0323, 2,8 ha platībā,
piekrīt Rundāles novada pašvaldībai un reģistrējamas Zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda;
2. precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 3”, kadastra numurs
4076 008 0299, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0299 platību no 4,6
ha uz 1,76 ha;
3. precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 3”, kadastra numurs
4076 008 0323, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0323 platību no 2,8
ha uz 2,23 ha;
4. nodot Bauskas novada domei bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu
„Lauktehnika 3”, kadastra numurs 4076 008 0299, kas sastāv no trīs zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0278, 0,03 ha platībā, 4076 008 0299,
1,76 ha platībā un 4076 008 0323, 2,23 ha platībā ar tiesībām zemi iznomāt Bauskas
novada Īslīces pagasta iedzīvotājiem personisko palīgsaimniecību vajadzībām;
5. noslēgt līgumu ar Bauskas novada domi par nekustamā īpašuma „Lauktehnika 3”,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz 2021.gada 31.decembrim;

6. Lietošanā nodotais nekustamais īpašums nododams atpakaļ Rundāles novada domei
šādos gadījumos:
6.1. pēc 4.punktā minētā termiľa beigām, ja tas netiek pagarināts;
6.2. ja nekustamo īpašumu nepieciešams izmantot pašai Rundāles novada domei;
6.3. ja Bauskas novada dome nekustamo īpašumu neizmanto paredzētajam
izmantošanas mērķim.
7. noteikt iznomātajam nekustamajam īpašumam Lauktehnika 3 apgrūtinājumus:
7.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40760080288
1. ceļa servitūts;
7.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40760080323
1. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju;
2. aizsargjoslas teritorija gar Valsts vietējiem un pašvaldības autoceļiem
(Bauska-Bērzi-Adžūni-Lietuvas robeža);
3. ceļa servitūts;
4. ceļa servitūts;
5. ceļa servitūts;
6. ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Lauktehnika 3” grafiskais attēls uz 3 lp.
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16. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40760080300 un nekustamā īpašuma „Lauktehnika 2” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0288 piekritību.
Ar Rundāles pagasta Zemes komisijas 1997.gada 25.septembra lēmumu (prot.Nr.37)
nekustamais īpašums „Lauktehnika 1” ar kadastra Nr.40760080300, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080300 platībā 25,7 ha un nekustamais īpašums
„Lauktehnika 2”ar kadastra Nr.40760080288, kas sastāv no vienas zemes vienības platībā 6,6 ha,
piešķirts pastāvīgā lietošanā Īslīces pagasta padomei personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.
Īslīces pagasta padomes finanšu, mantas, tiesību un saistību pārľēmēja, atbilstoši Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam un likuma 2.pielikumam ir
Bauskas novada dome. Līdz 2011.gadam nekustamā īpašuma nodokli par iepriekšminētajiem
nekustamajiem īpašumiem no tā lietotājiem iekasējusi un administrējusi Bauskas novada Īslīces
pagasta pārvalde.
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 pieľēmusi lēmumu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 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,
1. noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, kadastra
numurs 4076 008 0300 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300,

platībā 25,7 ha platībā, ir pašvaldībai piekrītošs zemes starpgabals un reģistrējams
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
2. noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 2”, kadastra
numurs 4076 008 0288 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0288,
platībā 6,6 ha ir pašvaldībai piekrītošs zemes starpgabals un reģistrējams
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
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17. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu Ē.V.
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 27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada
12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497, kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību
Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2 apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem, kā arī to, ka Ē.V. Rundāles novadā apsaimnieko zemi 1,0 ha platībā un Ē.V.,
personas kods ***, dzīvojoša ***, 2011.gada 8.septembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt
zemi Lauktehnika 1 ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, 1,0 ha platībā,
1. iznomāt, Ē.V., personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”,
kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0300 daļu, 1,0 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 1,0 ha platībā uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa
pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu;
3. nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt apgrūtinājumus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300
daļai:
1. Ceļa servitūts
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļas skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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

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

22.09.2011.

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

18. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu A.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”, 2011.gada 27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada
12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497, kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību
Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2 apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem, kā arī to, ka A.K. Rundāles novadā apsaimnieko zemi 2,36 ha platībā un
A.K., personas kods ***, dzīvojoša Bērzu ***, 2011.gada 8.septembra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemi Lauktehnika 1 ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, 2,36 ha
platībā,
1. iznomāt, A.K., personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika
1”, kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0300 daļu, 2,36 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 2,36 ha platībā uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa
pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu;
3. noteikt nomas maksu gadā 2% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt zemes vienības
apgrūtinājumus:

ar

kadastra

apzīmējumu

4076

008

0300

daļai

1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija gar ūdenstecēm lauku apvidos (Kauču strauts).
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļas skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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

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
22.09.2011.

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

19. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu I.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”, 2011.gada
27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada 12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497,
kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2
apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kā arī to, ka I.K. Rundāles
novadā apsaimnieko zemi 0,5 ha platībā un I.K., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2011.gada
8.septembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi Lauktehnika 1 ar kadastra apzīmējumu
4076 008 0300, 0,5 ha platībā,
1. iznomāt, I.K. personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”,
kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300
daļu, 0,5 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 0,5 ha platībā uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena
no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa pagarinājuma beigām neuzsaka
līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu;
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļai apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļas skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” 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

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

22.09.2011.

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

20. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu A.U.
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 27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada
12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497, kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību
Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2 apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem, kā arī to, ka A.U. Rundāles novadā apsaimniekošanā esošās zemes
kopplatība sastāda vairāk kā 10 ha kopplatībā un A.U., personas kods ***, dzīvojoša ***,
2011.gada 8.septembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi Lauktehnika 1 ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300, 9,17 ha platībā,
1. iznomāt, A.U., personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”,
kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0300 daļu, 9,17 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 9,17 ha platībā uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa
pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu;
3. noteikt nomas maksu gadā 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt zemes vienības
apgrūtinājumus:

ar

kadastra

apzīmējumu

4076

008

0300

daļai

1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija gar ūdenstecēm lauku apvidos (N51);
3. Aizsargjoslas teritorija gar ūdenstecēm lauku apvidos (Kauču strauts).
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļas skice uz 1 lapas.

Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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

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
22.09.2011.

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

21. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu R.G.
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 27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada
12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497, kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību
Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2 apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem, kā arī to, ka R.G. Rundāles novadā apsaimnieko zemi 8,84 ha platībā jau
piecus gadus un R.G., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2011.gada 9.septembra iesniegumu
ar lūgumu iznomāt zemi Lauktehnika 1 ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, 8,84 ha
platībā,
1. iznomāt, R.G., personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”,
kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0300 daļu, 8,84 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 8,84 ha platībā uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa
pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu;
3. nomas maksu gadā noteikt 2,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļai
apgrūtinājumus:
1.
aizsargjoslas teritorija gar ūdenstecēm lauku apvidos (N51)
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļas skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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

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

22.09.2011.

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

22. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu A.Č.
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 27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada
12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497, kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību
Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2 apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem, kā arī to, ka L.Č. Rundāles novadā apsaimnieko zemi 0,58 ha platībā un
A.Č., personas kods ***, dzīvojoša Lauktehnika 15-13, Rītausmās, Īslīces pagastā, Bauskas
novadā, 2011.gada 12.septembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi Lauktehnika 1 ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, 0,58 ha platībā, ko nomāja viľa māte L.Č.
1. iznomāt, A.Č, personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”,
kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0300 daļu, 0,58 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 0,58 ha platībā uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa
pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu;
3. nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt Apgrūtinājumus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300
daļai:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija gar ūdensteci lauku apvidos (N51).
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļas skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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

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

22.09.2011.

(prot.Nr.9., 23.p.)

23. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 2”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0288 daļas iznomāšanu V.V.
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 27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada
12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497, kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību
Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2 apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem, kā arī to, ka V.V. Rundāles novadā jau 10 gadus apsaimnieko zemi 3,22 ha
platībā un V.V., personas kods ***, dzīvojošas, 2011.gada 15.septembra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemi Lauktehnika 2 ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0288, 3,22 ha
platībā,
1. iznomāt, V.V. personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 2”,
kadastra numurs 4076 008 0288, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0288 daļu, 3,22 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0288 daļu, 3,22 ha platībā uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa
pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu;
3. Nomas maksu gadā noteikt 2,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. Noteikt Apgrūtinājumus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0288
daļai:
1. Ceļa servitūts;
2. Aizsargjoslas teritorija gar ūdensteci lauku apvidos (Kauču strauts).
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 2” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0288 daļas skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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
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
22.09.2011.

(prot.Nr.9., 24.p.)

24. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu G.P.
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
27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada 12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497,
kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2
apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kā arī to, ka G.P. Rundāles
pagastā apsaimnieko zemi 0,58 ha platībā un G.P., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2011.gada
19.septembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0300 daļu, 0,58 ha platībā,
1. iznomāt, G.P., personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”,
kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300
daļu, 0,58 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 0,58 ha platībā, uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena
no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa pagarinājuma beigām neuzsaka
līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu;
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt apgrūtinājumus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļai:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļas skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” 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

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

22.09.2011.
25.p.)

(prot.Nr.9.,

25. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu J.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”, 2011.gada 27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada
12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497, kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību
Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2 apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem, kā arī to, ka J.K. Rundāles pagastā apsaimnieko zemi 0,58 ha platībā un
J.K., personas kods ***, dzīvojoša LLT ***, 2011.gada 19.septembra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 0,58 ha platībā,
1. iznomāt, J.K., personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”,
kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0300 daļu, 0,58 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 0,58 ha platībā, uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa
pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru
nākamo gadu;
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt apgrūtinājumus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļai:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļas skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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

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
22.09.2011.

(prot.Nr.9., 26.p.)

26. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas 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”, 2011.gada
27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada 12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497,
kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2
apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kā arī to, ka V.K. Rundāles
pagastā apsaimnieko zemi 0,35 ha platībā un V.K., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2011.gada
19.septembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0300 daļu, 0,35 ha platībā,
1. iznomāt, V.K., personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”,
kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300
daļu, 0,35 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 0,35 ha platībā, uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena
no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa pagarinājuma beigām neuzsaka
līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu;
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt apgrūtinājumus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļai:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļas skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” 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

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
22.09.2011.

(prot.Nr.9., 27.p.)

27. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu G.B.
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 27. janvāra 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., Bauskas novada domes 2011.gada
12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497, kurā ir uzrādīta informācija par zemes vienību
Lauktehnika 1 un Lauktehnika 2 apsaimniekotājiem un nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem, kā arī to, ka G.B. Rundāles pagastā apsaimnieko zemi 0,58 ha platībā un
G.B., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2011.gada 19.septembra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemi Lauktehnika 1 ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, 0,58 ha platībā,
1. iznomāt, G.B., personas kods ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”,
kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0300 daļu, 0,58 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
2. iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļu, 0,58 ha platībā uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma termiľa
pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru
nākamo gadu;
3. nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
4. noteikt Apgrūtinājumus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļai:
1. Ceļa servitūts
Pielikumā pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0300 daļas skice uz 1 lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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

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
22.09.2011.

(prot.Nr.9., 28.p.)

28. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma LLT -134 ar kadastra
numuru 40760080256 iznomāšanu S.F.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada domes
2011. gada 27.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”, 1.4.2. un
4.2.1.apakšpunktu, 2011.gada 31.augusta V.M. iesniegumu, kurā persona ar 2012.gada 1.janvāri
atsakās no mazdārziľa LLT -134 ar kadastra numuru 4076 008 0256, platībā 0,025 ha un
2011.gada 31.augusta S.F. iesniegumu ar lūgumu iznomāt M.V. iznomāto zemi – LLT -134 ar
kadastra numuru 4076 008 0256, platībā 0,025 ha,
1. izbeigt zemes nomas tiesības V.M., personas kods ***, uz pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma LLT -134, ar kadastra numuru 4076 008 0256, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0256, platībā 0,025 ha
lauksaimniecības vajadzībām ar 2011.gada 31.decembra;
2. iznomāt S.F., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma LLT 134, ar kadastra numuru 4076 008 0256, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4076 008 0256, 0,025 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām no 2012.gada
1.janvāra;
3. noslēgt lauku apvidus nomas līgumu uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiľa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu;
4. nomas maksu gadā noteikt 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības,
5. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0256 apgrūtinājumus:
1.Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma LLT -134 ar kadastra numuru 40760080256 skice uz
1_lapas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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

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

22.09.2011.

(prot.Nr.9., 29.p.)

29. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziľš 1.8” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0097 platības precizēšanu un Lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr.56/2007 pārjaunošanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu un 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 15.panta 1.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devīto daļu un ľemot vērā to, ka ir atklātas neatbilstības I.K. apsaimniekojamajai nekustamā
īpašuma „Saulaines mazdārziľš 1.8” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0097
platības apmērā NĪNO programmas teksta datu bāzē un grafiskajos datos,
1. precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziľš 1.8”, kadastra
numurs 4076 008 0097, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0097 platību
no 0,05 ha uz 0,2 ha,
2. pārjaunot 2007.gada 15.oktobrī Rundāles pagasta padomē noslēgto Lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.56/2007 par zemes vienības Saulaines mazdārziľš 1.8
nodošanu nomas lietošanā I.K.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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

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

22.09.2011.

(prot.Nr.9., 30.p.)

30. Par adreses piešķiršanu telpu grupām Rundāles pagasta dzīvojamajā mājā Punslavas 3.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka,
ka tikai vietējā pašvaldība var pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, kas
nosaka, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaľā ar likumu vai pašvaldības
lēmumu, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 23.punktu, kas nosaka, numuru telpu grupai piešķir, pamatojoties uz
būvprojektu vai ēkas īpašnieka (valdītāja) sniegto informāciju,
piešķirt adreses telpu grupām dzīvojamajā mājā „Punslavas 3”, Punslavas, Rundāles
pag., Rundāles nov., LV-3921, būves kadastra apzīmējums 40760010043001:
1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760010043001001 adresi Punslavas 3-1,
Punslavas, Rundāles pag., Rundāles nov.;
2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 40760010043001002 adresi Punslavas 3-2,
Punslavas, Rundāles pag., Rundāles nov.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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(prot.Nr.9., 31.p.)

31. Par siltumenerģijas tarifiem Pilsrundāles ciemata teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, kas
nosaka, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, 2008.gada
9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” prasībām, noteikt Pilsrundāles ciematā šādus tarifus:
1. par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai) – T [Ls/MWh] bez PVN,
atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:
Dabasgāzes
Dabasgāzes
tirdzniecības
tirdzniecības cena
tarifs (Ls/tūkst
(Ls/tūkst m3) bez
m3) bez PVN, 4
Tarifs (T)
PVN
lietotāju grupa
Ls/MWh bez PVN
130
194,99
33,6
135
199,99
34,24
140
204,99
34,88
145
209,99
35,52
150
214,99
36,17
155
219,99
36,81
160
224,99
37,45
165
229,99
38,09
170
234,99
38,73
175
239,99
39,37
180
244,99
40,01
185
249,99
40,65
190
254,99
41,3
195
259,99
41,94
200
264,99
42,58
205
269,99
43,22
210
274,99
43,86
215
279,99
44,5
220
284,99
45,14
225
289,99
45,79
230
294,99
46,43
235
299,99
47,07
240
304,99
47,71

245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300

309,99
314,99
319,99
324,99
329,99
334,99
339,99
344,99
349,99
354,99
359,99
364,99

48,35
48,99
49,63
50,27
50,92
51,56
52,2
52,84
53,48
54,12
54,76
55,4

2. tarifs par 1 m3 karstā ūdens uzsildīšanu tiek aprēķināts pēc formulas:
Tk.ū = T x 0,12, kur
T.k.ū- tarifs karstā ūdens uzsildīšanai [Ls/m3],
T-siltumenerģijas tarifs, [Ls/MWh];
3. tarifs par konkrētās mājas dzīvokļu apkuri Ls/m2 mēnesī tiek aprēķināts pēc formulas:
Tapk=(Qkop.-Qk.ūd.)xT/S, kur
Tapk – tarifs par dzīvokļu apkuri [Ls/m2],
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums pēc siltuma
skaitītāju rādījumiem [MWh],
S – konkrētās mājas dzīvokļa platība, atskaitot balkonu un lodžiju platību [m2],
Qk.ūd.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens sagatavošanai patērētais
siltumenerģijas daudzums [MWh], kurš tiek aprēķināts pēc formulas:
Qk.ūd.= 0.12xV, kur
V- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī patērētais karstā ūdens daudzums [m3],
4. dzīvokļiem, kuri legāli atslēgti no centralizētās siltumapgādes apkures periodā noteikt tarifu
20% no Tapk;
5. maksa par karstā ūdens cirkulāciju ārpus apkures sezonas tiek aprēķināta pēc formulas:
Mcirk=(Qkop.-Qk.ūd.)xT/N, kur
Mcirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju [Ls/dzīvokli],
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums [MWh],
Qk.ūd.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens sagatavošanai patērētais
siltumenerģijas daudzums [MWh],
N – dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju.
6. noteikt, ka norēķini veicami pēc katras dzīvojamās mājas siltumpatēriľa;
7. noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.novembri.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” 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

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
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
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(prot.Nr.9., 32.p.)

32. Par siltumenerģijas tarifiem Saulaines ciemata teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, kas
nosaka, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, 2008.gada
9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” prasībām, noteikt Saulaines ciematā šādus tarifus:
1. par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai) –T – 24,30 [Ls/MWh] bez
PVN;
2. tarifs par 1 m3 karstā ūdens uzsildīšanu: Tk.ū=2,92Ls bez PVN;
Tk.ū = T x 0,12, kur
T.k.ū- tarifs karstā ūdens uzsildīšanai [Ls/m3],
T-siltumenerģijas tarifs, [Ls/MWh];
3. tarifs par konkrētās mājas dzīvokļu apkuri Ls/m2 mēnesī tiek aprēķināta pēc formulas:
Tapk=(Qkop.-Qk.ūd.)xT/S, kur
Tapk – tarifs par dzīvokļu apkuri [Ls/m2],
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums pēc siltuma
skaitītāju rādījumiem [MWh],
S – konkrētās mājas dzīvokļa platība, atskaitot balkonu un lodžiju platību [m2],
Qk.ūd.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens sagatavošanai patērētais
siltumenerģijas daudzums [MWh], kurš tiek aprēķināts pēc formulas:
Qk.ūd.= 0.12xV, kur
V- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī patērētais karstā ūdens daudzums [m3],
4. dzīvokļiem, kuri legāli atslēgti no centralizētās siltumapgādes apkures periodā noteikt tarifu
20% no Tapk;
5. maksa par karstā ūdens cirkulāciju ārpus apkures sezonas tiek aprēķināta pēc formulas:
Mcirk=(Qkop.-Qk.ūd.)xT/N, kur
Mcirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju [Ls/dzīvokli],
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums [MWh],
Qk.ūd.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens sagatavošanai patērētais
siltumenerģijas daudzums [MWh],
N – dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju.

6. noteikt, ka norēķini veicami pēc katras dzīvojamās mājas siltumpatēriľa;
7. noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.novembri.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” 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

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA
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RUNDĀLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
22.09.2011.

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

33. Par daudzdzīvokļu mājas „Druviľas” pārľemšanu pašvaldības apsaimniekošanā.
Rundāles novada domē ir saľemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Druviľas” mājas vecākā V.H.
iesniegums par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, kurā, pamatojoties uz 2011.gada 19.maija
dzīvojamās mājas „Druviľas” dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, lūgts Rundāles novada
domei pieľemt apsaimniekošanā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Druviľas”.
Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.apakšpunktam vienīgi dzīvokļu
īpašnieku kopība ir tiesīga pieľemt lēmumu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja „Druviľas” līdz šim nav bijusi Rundāles novada pašvaldības
pārvaldībā un apsaimniekošanā.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Druviľas” dzīvokļu īpašnieki nav nodibinājuši un reģistrējuši
Uzľēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā dzīvokļu īpašnieku biedrību, kā arī nav
noslēguši savstarpēju līgumu ar pilnvaroto personu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītā daļa nosaka, ka
pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību
nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, dzīvojamās mājas Rundāles novadā Rundāles
pagastā „Druviľas” mājas vecākā V.H. iesniegumu un tam pievienoto 2011.gada 19.maija dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces protokolu, un daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Druviľas” sastādīto
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi,
1. pārľemt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Druviľas” Rundāles pagastā Rundāles
novadā Rundāles novada domes pārvaldīšanā un apsaimniekošanā no 2011.gada
1.oktobra;
2. noteikt
daudzdzīvokļu
dzīvojamai
mājai
„Druviľas”
pārvaldīšanas
un
apsaimniekošanas maksu – 0,29 Ls/m laika posmam no 2011.gada 1.oktobra līdz
2015.gada 30.septembrim.
Pielikumā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Druviľas” pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu
tāme uz 1 lp.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta “Administratīvā akta apstrīdēšanas
termiľš” 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 vai nekutamā īpašuma atrašanās vietas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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(prot.Nr.9., 34.p.)

34. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu L.A.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 2011.gada 28.jūlija Rundāles novada domes Sociālā
dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma 6.6., 16. un 17.punktu, 2011.gada 22.augusta
L.A., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu par dzīvokļa izīrēšanu
Saulaines sociālajā centrā,
1.

izīrēt Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” pirmsskolas
izglītības skolotājai L.A., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, dzīvojamās
telpas – dzīvokli Nr.304 Saulaines sociālā centrā ar kopējo platību 37,4 m2
(guļamistaba 18,6 m2, dzīvojamā telpa 15,8 m2, tualete 3 m2),

2.

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu.

Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.12.2011

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

35. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu S.Z.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 2011.gada 28.jūlija Rundāles novada domes Sociālā
dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma 6.6., 16. un 17.punktu, 2011.gada 2.septembra
S.Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu par dzīvokļa izīrēšanu
Saulaines sociālajā centrā,
1. izīrēt Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības – Mūzikas un
mākslas skolas vokālajai pedagoģei S.Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta
*** dzīvojamās telpas – dzīvokli Nr.208 Saulaines sociālā centrā ar kopējo platību
18,2 m2 (dzīvojamā telpa 15,2 m2, tualete 3 m2),
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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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36. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu B.D.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 2011.gada 28.jūlija Rundāles novada domes Sociālā
dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma 6.6., 16. un 17.punktu, 2011.gada 6.septembra
B.D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu par dzīvokļa izīrēšanu
Saulaines sociālajā centrā,
1. izīrēt Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības – Mūzikas un
mākslas skolas klavieru pedagoģei B.D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***
dzīvojamās telpas – dzīvokli Nr.205 Saulaines sociālā centrā ar kopējo platību 18 m2
(dzīvojamā telpa 15,3 m2, sanmezgls 2,7 m2),
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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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37. Par dzīvojamās telpas „Skujukrogs”- 4, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads īres
līguma noslēgšanu ar K.R.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 14.pnata piekto daļu, 2011.gada 12.septembra K.R.,
personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, iesniegumu par dzīvokļa īres līguma
pārslēgšanu, ľemot vērā to, ka dzīvojamās telpas „Skujukrogs 4”, Saulaine, Rundāles
pagasts, Rundāles novads, LV-3901, īrnieka G.P. pilngadīgais ģimenes loceklis K.R., pilda
dzīvojamās telpas īres tiesību saistības
1. noslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas - „Skujukrogs”- 4 Saulaine, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, ar kopējo platību 35,3 m2 īres līgumu ar K.R., personas kods ***,
iepriekšējā dzīvojamās telpas īrnieka G.P. vietā.
2. dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz nenoteiktu laiku, īres maksu nosakot atbilstoši
Rundāles novada domes lēmumiem, kas nosaka dzīvojamo telpu īres maksas.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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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38. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.11 „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.11 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2011.gadam” saskaľā ar pielikumu.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2011.gadam” uz 10 lpp.
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39. Par Mākslas un mūzikas skolas audzēkľu dalības maksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Pilsrundāles
vidusskolas nolikuma 71.5.punktu, Pilsrundāles vidusskolas 2011.gada 12.septembra
iesniegumu,
1. apstiprināt Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības - Mākslas un mūzikas skolas
profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkľu līdzfinansējumu - Ls 3,50
apmērā mēnesī par katru profesionālās ievirzes izglītības programmu,
2. noteikt, ka audzēkľu līdzfinansējums tiek novirzīta pedagogu ceļa izdevumu
segšanai.
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40. Par domes priekšsēdētāja pieredzes apmaiľas braucienu uz Rumānijas Ziemeļrietumu
attīstības reģionu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Zemgales
plānošanas reģiona 2011.gada 12.septembra vēstuli Nr.1-6/382 „Par pieredzes apmaiľas
braucienu uz Rumānijas Ziemeļrietumu attīstības reģionu” ar aicinājumu, pamatojoties uz
eContentplus programmas projekta „Plan 4 all” sadarbības partnera Rumānijas
republikas Ziemeļrietumu attīstības reģiona aģentūras uzaicinājumu, piedalīties Zemgales
plānošanas reģiona attīstības padomes dalībnieku, Rundāles novada domes priekšsēdētāju
Aivaru Okmani pieredzes apmaiľas braucienā uz Ziemeļrietumu attīstības reģionu
(Rumānija), kuras mērķis ir dalīties pieredzē par Rumānijas un Latvijas attīstības reģionu
un vietējo pašvaldību politisko pārvaldījuma struktūru, administrāciju galvenajām
funkcijām, finansēšanas modeļiem, darbības un plānošanas principiem uzsvaru liekot uz
sabiedrības integrācijas jautājumiem,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani piedalīties pieredzes
apmaiľas braucienā uz Ziemeļrietumu attīstības reģionu (Rumānija) no š.g. 19. līdz 23.
oktobrim.
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41. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu L.S.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 2011.gada 28.jūlija Rundāles novada domes Sociālā
dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma 6.7., 16. un 17.punktu un 2011.gada
19.septembra L.S., personas kods ***, iesniegumu par dzīvokļa Nr.204 izīrēšanu Saulaines
sociālajā centrā, ľemot vērā to, ka ar L.S. 2010.gada 30.augustā noslēgta vienošanās pie
2008.gada 29.janvāra Saulaines Profesionālās vidusskolas Dienesta viesnīcas Nr.2 dzīvokļa
Nr.25 izīrēšanas līguma, par to, ka Rundāles novada dome pēc ēkas Dienesta viesnīca Nr.2,
kurai ar Rundāles novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.18 „Par nosaukuma,
adreses un zemes lietošanas mērķa maiľu Rundāles novada Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Dienesta viesnīca 2” ar kadastra numuru 4076 008 0017”
mainīts nosaukums uz Saulaines sociālais centrs, pārbūves darbu pabeigšanas nodrošina
īrnieku – L.S. ar dzīvojamo telpu Saulaines sociālajā centrā, grozot dzīvojamās telpas īres
līguma nosacījumus,
1. izīrēt L.S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, dzīvojamo telpu – dzīvokli
Nr.204 Saulaines sociālā centrā ar kopējo platību 36,6 m2 (dzīvojamā telpa 15,0 m2,
guļamistaba 18,8 m2, tualete 2,8 m2),
2. dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz vienu gadu.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu „Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšanas 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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42. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu E.Z.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 2011.gada 28.jūlija Rundāles novada domes Sociālā
dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma 6.7., 16. un 17.punktu, un 2011.gada
19.septembra E.Z., personas kods ***, iesniegumu par dzīvokļa Nr.210 izīrēšanu Saulaines
sociālajā centrā, ľemot vērā to, ka ar E.Z. 2010.gada 30.augustā noslēgta vienošanās pie
2008.gada 29.janvāra Saulaines Profesionālās vidusskolas Dienesta viesnīcas Nr.2 dzīvokļa
Nr.21 izīrēšanas līguma, par to, ka Rundāles novada dome pēc ēkas Dienesta viesnīca Nr.2,
kurai ar Rundāles novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.18 „Par nosaukuma,
adreses un zemes lietošanas mērķa maiľu Rundāles novada Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Dienesta viesnīca 2” ar kadastra numuru 4076 008 0017”
mainīts nosaukums uz Saulaines sociālais centrs, pārbūves darbu pabeigšanas nodrošina
īrnieku – E.Z. ar dzīvojamo telpu Saulaines sociālajā centrā, grozot dzīvojamās telpas īres
līguma nosacījumus,
1. izīrēt E.Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, dzīvojamo telpu – dzīvokli
Nr.210 Saulaines sociālā centrā ar kopējo platību 18,0 m2 (dzīvojamā telpa 15,1 m2,
tualete 2,9 m2),
2. dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz vienu gadu.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu „Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšanas 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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43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā no G.B.
Rundāles novada domē 2011.gada 16.septembrī saľemts sertificēta maksātnespējas procesa
administratora Aigara Rubīna paziľojums par fiziskās personas G.B. nekustamā īpašuma
pārdošanu un lēmuma par nodokļu parāda piedziľu iesniegšanu administratoram.
Rundāles novadā G.B. īpašumā atrodas nekustamais īpašums „Gulbji”, ar kadastra
Nr.40760060002.Par nekustamo īpašumu „Gulbji”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr.4076 006 0002, uz 2011.gada 22.septembri G.B. ir izveidojušās parādsaistības ar Rundāles
novada domi sekojošā apmērā:
1) parāds par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par 2011.gadu sastāda Ls 23,47
(divdesmit trīs lati un 47 santīmi),
2) aprēķinātā nokavējuma nauda uz 2011.gada 22.septembri sastāda 9,85 (deviľi lati un 85
santīmi).
Ar Rundāles novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.9 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziľu bezstrīda kārtībā no G.B.” (protokols Nr.6. 9.p.) nolemts no G.B., personas kods
***, piedzīt nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 21,80 (divdesmit viens lats un 80
santīmi) un uz 2011.gada 30.jūniju aprēķināto kavējuma naudu Ls 8,92 (astoľi lati un 92
santīmi) par nekustamo īpašumu „Gulbji”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs
4076 006 0002.
Iepriekšminētais lēmums nosūtīts Zemgales apgabaltiesas 113. iecirkľa zvērinātai tiesu
izpildītājai R.G., pamatojoties uz 2010.gada 14.jūnija „Pieprasījums par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu” Nr.3090, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu G.B., personas kods ***,
piederošajam nekustamajam īpašumam „Gulbji” Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr. 4076 006 0002, un lēmuma iesniegšanu par nodokļu parāda piedziľu. Rundāles novada dome
līdz 2011.gada 22.septembrim nav saľēmusi nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa un
nokavējuma naudas iemaksu par G.B. piederošo nekustamo īpašumu „Gulbji”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 006 0002.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta otro daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda
naudu un nokavējuma naudu saskaľā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā
atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
26.pantu, 29.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļu maksājumi,
kā arī izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu un nokavējuma naudas
aprēķinu,

piedzīt no G.B., personas kods ***, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 22.septembrim Ls 1,67 (viens lats un
67 santīmi) un par laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 22.septembrim
aprēķināto kavējuma naudu Ls 0,97 (nulle lati un 97 santīmi) par nekustamo īpašumu
„Gulbji”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 006 0002.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu „Pieteikuma
iesniegšanas termiľš” 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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44. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu O.Ļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 2011. gada 28.jūlija Rundāles novada domes Sociālā
dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma 6.2., 16. un 17. punktu, 2011.gada 21.septembra
O.Ļ., personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu par dzīvokļa izīrēšanu Saulaines
sociālajā centrā,
1. izīrēt vientuļajai pensionārei O.Ļ., personas kods ***, dzīvojoša *** dzīvojamās
telpas – dzīvokli Nr. 106 ar kopējo platību 18.3 m2;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu;
3. izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 92/2009, kas noslēgts ar O.Ļ., personas kods
***, 2009.gada 2.novembrī.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu „Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšanas 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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45. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu J.Š.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 2011. gada 28.jūlija Rundāles novada domes Sociālā
dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma 6.2., 16. un 17. punktu, 2011.gada 21.septembra
J.Š., personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu par dzīvokļa izīrēšanu Saulaines sociālajā
centrā,
1. izīrēt vientuļajai pensionārei J.Š. personas kods ***, dzīvojoša ***, dzīvojamās telpas –
dzīvokli Nr.107 ar kopējo platību 17 m2;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu;
3. izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 340/2010, kas noslēgts ar J.Š., personas kods
***, 2010.gada 6.oktobrī.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu „Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšanas 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

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

22.09.2011.
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46. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu M.T.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 2011. gada 28.jūlija Rundāles novada domes Sociālā
dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma 6.2., 16. un 17. punktu, 2011.gada 21.septembra
M.T., personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu par dzīvokļa izīrēšanu Saulaines
sociālajā centrā,
1. izīrēt vientuļajai pensionārei M.T., personas kods ***, dzīvojoša „***, dzīvojamās
telpas – dzīvokli Nr.108 ar kopējo platību 18.9 m2;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu;
3. izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 93/2009, kas noslēgts ar M.T., personas kods
***, 2009.gada 2.novembrī.
Pieľemto lēmumu, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu „Pieteikuma iesniegšanas
termiľš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšanas 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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