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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
25.11.2010.

(prot.Nr.12.,2.p.)

2. Par Rundāles novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales
kārtību.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 16.punktu, 47.pantu un Ministru
kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība”,
apstiprināt Rundāles novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
finansējuma sadales kārtību.
Pielikumā: Rundāles novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma
sadales kārtība uz 4 lapām.
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
25.11.2010.

(prot.Nr.12.,3.p.)

3. Par Rundāles novada domes 2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.17 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2010.gadam”, saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.17 „Par grozījumiem Rundāles novada domes
2009.gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rundāles novada domes budžetu
2010. gadam” uz 10 lapām.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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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
25.11.2010.

(prot.Nr.12.,4.p.)

4. Par līdzdalības maksas noteikšanu skolēnu mācību un ārpusstundu braucieniem ar
autobusu Mercedes-Benz INTOURO E, valsts reģistrācijas Nr.HN 7377.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta
pirmās daļas 1.punktu,
noteikt līdzfinansējuma apmēru skolēnu autobusa Mercedes – Benz Intouro, valsts
reģistrācijas Nr.HN_7377, izmantošanai skolēnu braucieniem, kas saistīti ar
ārpusstundu mācību pasākumiem - 0,45 Ls par vienu brauciena kilometru.
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
25.11.2010.

(prot.Nr.12.,5.p.)

5. Grozījumi Rundāles novada 2010.gada 29.jūlija lēmumā Nr.4 (prot.Nr.8.,4.p.) „Par
projekta ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritātes
„Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un
transporta sistēmas attīstība” aktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas” 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas” projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Pilsrundālē” sagatavošanu un
projekta pieteikuma iesniegšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru Kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.426
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.1.3.1. apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”,
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.840 „Noteikumi par kritērijiem un
kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai”,
veikt sekojošus grozījumus Rundāles novada 2010.gada 29.jūlija lēmumā Nr.4
(prot.Nr.8.,4.p.) „Par projekta ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.2.prioritātes “Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana”
3.2.1.pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” aktivitātes „Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes
„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” projekta „Satiksmes
drošības uzlabojumi Pilsrundālē” sagatavošanu un projekta pieteikuma iesniegšanu”:
izteikt lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā: „Projekta iesnieguma apstiprināšanas
gadījumā, realizēt projektu „Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Pilsrundālē”
par kopējo summu Ls 232005,60, nodrošinot priekšfinansējumu visā projekta apjomā un
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 30160,73.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.11.2010.

(prot.Nr.12.,6.p.)

6. Grozījumi Rundāles novada 2010.gada 29.jūlija lēmumā Nr.4 (prot.Nr.8.,5.p.) „Par
projekta ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritātes
„Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un
transporta sistēmas attīstība” aktivitātes “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas” 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas” projekta „Gaišs ceļš uz skolu Bērstelē” sagatavošanu un projekta pieteikuma
iesniegšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru Kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.426
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.1.3.1. apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”,
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.840 „Noteikumi par kritērijiem un
kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai”,
Satiksmes ministrijas 2010.gada 12.novembra vēstuli Nr. 12-08.2/5799 par lēmumu par
projekta „Gaišs ceļš uz skolu Bērstelē” apstiprināšanu ar nosacījumiem,
veikt sekojošus grozījumus Rundāles novada 2010.gada 29.jūlija lēmumā Nr.4
(prot.Nr.8.,5.p.) „Par projekta ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.2.prioritātes „Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana”
3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” aktivitātes „Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes
„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” projekta „Gaišs ceļš uz
skolu Bērstelē” sagatavošanu un projekta pieteikuma iesniegšanu”:
izteikt lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā: „Projekta iesnieguma apstiprināšanas
gadījumā, realizēt projektu „Gaišs ceļš uz skolu Bērstelē” par kopējo summu Ls
67871,32, nodrošinot priekšfinansējumu visā projekta apjomā un piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu Ls 8823,27”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.11.2010.

(prot.Nr.12.,7.p.)

7. Grozījumi Rundāles novada 2010.gada 29.jūlija lēmumā Nr.4 (prot.Nr.8.,6.p.) „Par
projekta ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritātes
“Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma “Pieejamības un
transporta sistēmas attīstība” aktivitātes “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas” 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas” projekta “Satiksmes drošības uzlabojumi Saulainē” sagatavošanu un projekta
pieteikuma iesniegšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 5.punktu un 15 panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru Kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.426
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.1.3.1. apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”,
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.840 „Noteikumi par kritērijiem un
kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai”,
Satiksmes ministrijas 2010.gada 12.novembra vēstuli Nr. 12-08.2/5797 lēmumu par
projekta “Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Saulainē” apstiprināšanu ar
nosacījumiem,
veikt sekojošus grozījumus Rundāles novada 2010.gada 29.jūlija lēmumā Nr.4
(prot.Nr.8.,6.p.) „Par projekta ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.2.prioritātes “Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana”
3.2.1.pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” aktivitātes “Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes
“Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” projekta “Satiksmes
drošības uzlabojumi Saulainē” sagatavošanu un projekta pieteikuma iesniegšanu”,
izteikt lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā: „Projekta iesnieguma apstiprināšanas
gadījumā, realizēt projektu “Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Saulainē”
par kopējo summu Ls 43470,91 nodrošināt priekšfinansējumu visā projekta apjomā un
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 5651,22.
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8. Grozījumi Rundāles novada 2010.gada 29.jūlija lēmumā Nr.4 (prot.8., 7.p.) „Par projekta
ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritātes “Teritorijas
pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta
sistēmas attīstība” aktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus
Rīgas” 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus
Rīgas” projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Svitenē” sagatavošanu un projekta
pieteikuma iesniegšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru Kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.426
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.1.3.1. apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”,
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.840 „Noteikumi par kritērijiem un
kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai”,
Satiksmes ministrijas 2010.gada 12.novembra vēstuli Nr. 12-08.2/5807 projekta „Satiksmes
drošības infrastruktūras uzlabošana Svitenē” apstiprināšanu ar nosacījumiem,
veikt sekojošus grozījumus Rundāles novada 2010.gada 29.jūlija lēmumā Nr.4
(prot.Nr.8.,6.p.) „Par projekta ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.2.prioritātes „Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana”
3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” aktivitātes „Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes
„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” projekta „Satiksmes
drošības uzlabojumi Saulainē” sagatavošanu un projekta pieteikuma iesniegšanu”
izteikt lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā: „Projekta iesnieguma apstiprināšanas
gadījumā, realizēt projektu „Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Svitenē” par
kopējo summu Ls 54427,57 nodrošināt priekšfinansējumu visā projekta apjomā un
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 7081,43.
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9. Par nedzīvojamo telpu „Zemzari”-38 Rundāles pagastā Rundāles novadā iznomāšanu SIA
„Viterungs”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta b) apakšpunktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka
lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs un sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Viterungs” 2010.gada 11.novembra iesniegumu:
1. iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Viterungs”, reģistrācijas
Nr.40103302337, juridiskā adrese Dammes iela 4-74, Rīga, LV- 1067,
nedzīvojamās telpas „Zemzari” dzīvoklis Nr.38, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
34,4 m2 platībā, aptiekas uzturēšanai, noslēdzot telpu nomas līgumu uz 5 (pieciem)
gadiem;
2. noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu par 1 (vienu) kvadrātmetru Ls 0,22
(divdesmit divi santīmi) plus PVN mēnesī un maksu par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši Rundāles novada domes noteiktajiem
tarifiem.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu „Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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10. Par nekustamā īpašuma – labiekārtota četristabu dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā īres tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu un izīrēšanu ***
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b
apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 111.panta pirmo daļu,
Rundāles novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumu
31.punktu un Rundāles novada domes nekustamā īpašuma –labiekārtota četristabu
dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, īres tiesību mutiskās izsoles noteikumu 33.punktu un labiekārtota
četristabu dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, 2010.gada 15.novembra īres objekta izsoles protokolu Nr.6,
1. apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – labiekārtota četristabu
dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā īres tiesību mutiskās izsoles rezultātus;
2. izīrēt ***, personas kods ***, Rundāles novada domes īpašumā esošo četristabu
dzīvokli Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 85,10 m², sākot ar 2010.gada
1.decembri uz nenoteiktu laiku;
3. īres maksu mēnesī noteikt 21,00 (divdesmit viens lats un 00 santīmi) ar nosacījumu,
ka pēc jaunu Rundāles novada domes lēmumu pieņemšanas, kas reglamentē īres
maksas tarifus labiekārtotiem dzīvokļiem Pilsrundālē, Rundāles pagastā, īres
maksa tiks noteikta par 11,36 %, kas atbilst īres tiesību izsoles minimālajam solim,
par kuru nosolīta dzīvokļa īres maksa, lielāka par Rundāles novada domes
lēmumā noteikto dzīvojamās telpas īres maksu.
Pielikumā : Īres objekta izsoles protokols Nr.6 uz 1 lpp.
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11. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu ēkai, kas atrodas uz Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Laukari” ar kadastra numuru 4076 005 0066.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
15.panta 1.daļu, 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9.punktam un SIA_”Kleffner”, valdes locekļa Ulda Timinska, dzīvojoša
***, 2010.gada 1.novembra iesniegumu par nosaukuma un adreses piešķiršanu dzīvojamajai
mājai, kas atrodas uz nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4076 005 0066,
piešķirt dzīvojamajai ēkai, kas atrodas uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Laukari” ar kadastra numuru 4076 005 0066, nosaukumu „Laukari” un adresi
„Laukari”, Rundāles pag., Rundāles nov., LV- 3901.

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
25.11.2010.

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

12. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu ēkai, kas atrodas uz Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Karaļi” ar kadastra numuru 4076 008 0003.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
15.panta 1.daļu, 2009. gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.punktam un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2010. gada
1.novembra iesniegumu par adreses piešķiršanu dzīvojamajai mājai, kas atrodas uz nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 4076 008 0003,
piešķirt dzīvojamajai ēkai, kas atrodas uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 4076 008 0003, nosaukumu „Karaļi” un adresi „Karaļi”, Saulaine,
Rundāles pag., Rundāles nov., LV- 3901.
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13. Par nosaukuma, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu A/S
„Latvenergo” transformatoru apakšstacijas būvei un zemes vienībai Svitenes pagastā ar
kadastra apzīmējumu 4088 004 0412.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 17. panta otro daļu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 10.punktam,
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ”
2.daļas 16.2.punktu un A/S „Sadales tīkls” 2010.gada 27.oktobra iesniegumu par adreses,
nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu piešķiršanu transformatoru apakšstacijas
ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0412
1. piešķirt AS „Latvenergo” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0412 un
transformatora būvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004
0412, nosaukumu „Transformatora ēka TP – 4220” un adresi „Transformatora ēka TP –
4220”, Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov., LV 3917;
2. noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0412,
0,018 ha platībā, ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
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14. Par nosaukuma piešķiršanu valstij piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 4076 005 0032.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 17. panta otro daļu,
piešķirt valstij piekrītošajam neapbūvētajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
4076 005 0032, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0032,
4,4 ha platībā, nosaukumu „Gādnieku lauks”.
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15. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Anzēni” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu
un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0087.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
15.panta 1.daļu un *** pilnvarotās personas ***, personas kods ***, dzīvojoša ***, 2010.gada
6.oktobra iesniegumu par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Anzēni” sadalīšanu,
nosaukuma „Jaunanzēni” piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0087,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Anzēni” ar kadastra numuru 4088 004 0086
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0087, 9,6 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu,
2. piešķirt nekustamā īpašuma „Anzēni” ar kadastra numuru 4088 004 0086 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0087 nosaukumu „Jaunanzēni”,
3. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0087 zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
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16. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 4076 003 0008.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
15.panta 1.daļu, 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9.punktam un ***, personas kods ***, dzīvojoša ***, 2010. gada
1.novembra iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
4076 003 0008,
piešķirt nekustamajam īpašumam: zemei un ēkai ar kadastra numuru 4076 003 0008
001 un palīgēkai ar kadastra numuru 4076 003 0008 002, kas atrodas uz Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Bedrītis” ar kadastra numuru 4076 003 0008 nosaukumu
„Bedrītis” un adresi „Bedrītis”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV- 3921.
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17. Par adreses piešķiršanu ēkai, kas atrodas uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Melisa” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0036
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, „Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 15.panta 1.punktu, 2009.gada 3.novembra MK noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktam un ***, personas kods ***, dzīvojošas
***, iesniegumu par jaunas adreses piešķiršanu par pajām privatizētai ēkai Švirkalē,
piešķirt uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Melisa” ar kadastra numuru 4076
011 0036 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0036 esošai par pajām
privatizētai ēkai jaunu adresi „Melisa”, Švirkale, Rundāles pag., Rundāles nov,. LV
3922.
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18. Par nosaukuma „Mazalūksti” piešķiršanu un platības precizēšanu Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 002 0053.
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,
1. piešķirt pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 4076 002 0053, nosaukumu „Mazalūksti”;
2. precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mazalūksti” ar kadastra
numuru 4076 002 0053 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0053,
platību no 5,90 ha uz 5,17 ha.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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19. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Kņadas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0445 platības precizēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Kņadas” ar kadastra numuru 4076
003 0453 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0453, platību no 0,2 ha uz
0,09_ha.
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
25.11.2010.

(prot.Nr.12.,20.p.)

20. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Austrumi” ar kadastra numuru 4088 004
0053 sadalīšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Zemes
ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu, Rundāles novada domes 2009.gada
27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritoriālplānojumu” un ***, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2010.gada
1.novembra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Austrumi” ar
kadastra numuru 4088 004 0053, 17,7 ha kopplatībā, zemes gabalu 12,9 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Austrumi” ar kadastra numuru 4088 004
0053, 17,7 ha kopplatībā, zemes gabalu 12,9 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības
projektu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt Zemesgrāmatā reģistrētos
apgrūtinājumus un paredzēt jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar likumu
„Aizsargjoslu likums”, 2006.gada 28.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.241,
2009.gada 27.augusta Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles
novada
teritoriālplānojumu”,
zemesgrāmatā
reģistrētiem
apgrūtinājumiem;
3. apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Austrumi” ar kadastra numuru 4088
004 0053, saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Svitenes
pagasta nekustamajam īpašumam „Austrumi” ar kadastra numuru 4088 004 0053.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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21. Par Rundāles pagasta valstij piekritīgā nekustamā īpašuma „Gādnieku lauks” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0032 daļas iznomāšanu zemnieku saimniecībai
„Robežnieki”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un zemnieku saimniecības „Robežnieki”,
reģistrācijas numurs vienotajā uzņēmumu reģistrā 43601003353, juridiskā adrese: Robežnieki,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, īpašnieka Arta Kamola 2010.gada 19. oktobra iesniegumu
ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Gādnieku lauks” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 005 0032 daļu 2,6 ha platībā,
1. iznomāt zemnieku saimniecībai „Robežnieki”, reģistrācijas numurs vienotajā
uzņēmumu reģistrā 43601003353, valstij piekritīgā nekustamā īpašuma „Gādnieku
lauks” ar kadastra numuru 4076 005 0032, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 005 00032 daļu 2,5 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, kas tiek maksāta no 2010.gada 1.janvāra, zemes nomas maksas apmērs
var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem
(Nadziņi-Gādnieki);
2. aizsargjoslas teritorija ap vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekli Smēdes
viduslaiku kapsēta.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Gādnieku lauks” ar kadastra numuru 4076 005 0032,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 00032 daļas skice uz 1_lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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22. Par Rundāles pagasta valstij piekritīgā nekustamā īpašuma „Gādnieku lauks” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0032 daļas iznomāšanu Vijai Skodžus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 23. augusta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar kadastra apzīmējumu 4076
005 0032, 4,4 ha platībā,
1. iznomāt ***, personas kods ***, valstij piekritīgā nekustamā īpašuma „Gādnieku
lauks” ar kadastra numuru 4076 005 0032 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 005 00032 daļu 1,9 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, kas tiek maksāta no 2010.gada 1.janvāra, zemes nomas maksas apmērs
var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem
(Nadziņi-Gādnieki);
2. aizsargjoslas teritorija ap vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekli Smēdes
viduslaiku kapsēta;
3. ūdensteces - Melnupītes upe - aizsargjoslas teritorija.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Gādnieku lauks” ar kadastra numuru 4076 005 0032
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 00032 daļas skice uz 1_lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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(prot.Nr.12.,23.p.)

23. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļas iznomāšanu VA „Rundāles pils muzejam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un VA „Rundāles pils muzejs”, reģistrācijas
numurs vienotajā uzņēmumu reģistrā 90000045601, juridiskā adrese: Rundāles pils, Pilsrundālē,
Rundāles pag., Rundāles nov., 2010.gada 18.oktobra iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustamā
īpašuma „Rundāles pagasta zemes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļu,
1. iznomāt VA „Rundāles pils muzejs”, reģistrācijas numurs vienotajā uzņēmumu
reģistrā 90000045601, zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nostiprināta nekustamā
īpašumā „Rundāles pagasta zemes” ar kadastra numuru 4076 003 0457, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļu 3,8 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām uz 5 gadiem,
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem,
3. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem (PilsrundāleSvitene-Klieņi);
2. aizsargjosla (aizsardzības zona) gar valsts nozīmes kultūras pieminekli
„Rundāles pils apbūves ansamblis”,
4.

Izdarīt grozījumus 2010.gada 31.maija Lauku apvidus zemes nomas līgumā
Nr.34/2010, kas noslēgts starp Rundāles novada domi un VA „Rundāles pils muzejs”,
papildinot līgumu ar punktu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0457 daļu 3,8 ha platībā iznomāšanu.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” ar kadastra numuru 4076 003
0457, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļas skice uz 1
lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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(prot.Nr.12.,24.p.)

24. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0436 daļas iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, 2010.gada 30.septembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam,
1. iznomāt ***, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 1” ar kadastra numuru 4076 003 0436 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0436 daļu 0,02 ha platībā, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 003 0436, daļu 0,02 ha platībā uz vienu gadu ar nosacījumu, ja
neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa
beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo
gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajai nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1” zemes vienības
daļai, kadastra apzīmējums 4076 003 0436, 0,02 ha platībā, apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa, Rundāles pils un apbūve, aizsargjosla.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0436 daļas skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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25. Par Svitenes pagasta pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Stropi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0365 un nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0369 iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta
***, 2010.gada 12.oktobra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 4088 004 0282, 0,1 ha platībā, un 4088 004 0369, 0,1 ha platībā, un ņemot vērā to,
ka iepriekšējais zemes gabala nomnieks ir atteicies no nomas tiesībām un zemes gabali tika
izsludināti kā brīvi nomas zemes gabali,
1. iznomāt ***, personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Stropi” ar kadastra numuru 4088 004 0138, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0365, 0,1 ha platībā, un pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņi” ar kadastra numuru 4088 004 0282 zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0369, 0,1 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt apgrūtinājumus iznomātajām zemes vienībām:
ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0365
1. ceļa servitūts;
2. kultūras pieminekļa, Svitenes muiža, aizsargjosla.
ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0369
1. ceļa servitūts;
2. kultūras pieminekļa, Svitenes muiža, aizsargjosla.
Pielikumā: 1. Nekustamā īpašuma „Stropi” ar kadastra numuru 4088 004 0138, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0365 skice uz 1 lpp.,

2. Nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” ar kadastra numuru 4088 004
0282 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0369 skice uz 1
lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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26. Par ieceri veikala būvniecībai Pilsrundālē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, 15.panta10.punktu Būvniecības likuma 3.panta pirmo daļu un ***, personas kods
***, deklarētā dzīvesvieta „***, 2010.gada 10.novembra iesniegumu ar lūgumu iedalīt
zemes gabalu veikala būvniecībai,
1. atbalstīt ***, personas kods ***, ieceri veikala būvniecībai Pilsrundāles ciematā;
2. iznomāt ***, personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 061, daļu ar
apbūves tiesībām, pie nosacījuma, ja *** līdz 2011. gada 28.februārim Rundāles
novada domē iesniedz būvniecības skiču projektu;
3. iznomājamās zemes daļas platību noteikt pēc būvniecības skiču projekta
saskaņošanas Rundāles novada domē.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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27. Par pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4096 008 0232 iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, un ***, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta
***, 2010.gada 26. oktobra iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „LLT” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0232 daļu 0,02 ha platībā un ņemot vērā to, ka zemes
gabals ilgstoši netiek iznomāts un ir izsludināts par brīvu nomas zemes gabalu,
1. iznomāt ***, personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma
„LLT” ar kadastra numuru 4076 008 0232, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0232, 0,025 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, nomas maksa maksājama no 2010.gada 1.janvāra, zemes nomas maksas
apmērs var tikt pārskatīts, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumu:
1. ceļa servitūts.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „LLT” ar kadastra numuru 4076 008 0232, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0232 skice uz 1 lpp.
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28. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu *** uz Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Valstij piekritīgā zeme” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0227 un
nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0499.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu un ***, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta
***, iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 4088 004 0227, 2,2 ha platībā, un 4088 004 0499, 0,7 ha platībā,
1. pagarināt Svitenes pagasta padomē 2009.gada 30.janvārī noslēgtā Zemes nomas
līguma ar ***, personas kods ***, termiņu uz valstij piekritīgā nekustamā
īpašuma „Valstij piekritīgā zeme” ar kadastra numuru 4088 003 0129 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0227, 2,2 ha platībā, un uz pašvaldībai
piekrītoša nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” ar kadastra
numuru 4088 003 0126 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0499,
0,7 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā
redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja
neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma
termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru
nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības no 2010.gada 1.janvāra,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0227
apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts;
2. Svitenes upes aizsargjosla.
Pielikumā: 1. Nekustamā īpašuma „Valstij piekritīgā zeme” ar kadastra apzīmējumu 4088
004 0227 skice uz 1 lpp.;
2. Nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0499 skice uz 1 lpp.
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29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Dziļumi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2007.gada
11.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas
16.1.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 27.augusta (prot.Nr.5.,2.p.) apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu” un Rundāles
pagasta padomes 2008.gada 27.novembra apstiprināto Zemes ierīcības projekta izstrādes
darba uzdevumu nekustamajam īpašumam „Dziļumi”, kadastra numurs 4076 003 0069, un
VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” iesniegto Zemes ierīcības projekta lietu nekustamajam
īpašumam „Dziļumi” Rundāles novada Rundāles pagastā,
1. apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Dziļumi”, kadastra
numurs 4076 003 0069;
2. no nekustamā īpašuma „Dziļumi” atdalāmajām zemes vienībām piešķirt sekojošus
nosaukumus:
1. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Pulksteņi”;
2. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Vējoņi”;
3. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Grodumi”;
4. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Bērzāji”;
5. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Retēji”;
6. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Skroderi”;
7. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Mālderi”;
8. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Junkuri”;
9. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Sienāži”;
3. noteikt zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) no
nekustamā īpašuma „Dziļumi” atdalāmajām zemes vienībām:
1. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Pulksteņi”;
2. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Vējoņi”;

3. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Grodumi”;
4. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Bērzāji”;
5. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Retēji”;
6. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Skroderi”;
7. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Mālderi”;
8. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Junkuri”;
9. zemes vienībai 0,25 ha platībā „Sienāži”.
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30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Trikmaņi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2007.gada
11.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas
16.1.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 27.augusta (prot.Nr.5.,2.p.) apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu”, Rundāles novada
domes 2010.gada 26.augusta „Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu nekustamajam
īpašumam „Trikmaņi” ar kadastra numuru 4076 005 0019 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4076 005 0019 un SIA „G-BERGS”, licence Nr.119, iesniegto iesniegumu ar lūgumu
apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Trikmaņi” kadastra numuru
4076 005 0019 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0019, Rundāles novada
Rundāles pagastā un nosaukuma „Trikmaņu lauki” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam:
1. apstiprināt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Trikmaņi” ar kadastra
numuru 4076 005 0019 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0019
zemes ierīcības projektu;
2. no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Trikmaņi” atdalāmajai neapbūvētajai
zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Trikmaņu lauki”;
3. atdalītajai zemes vienībai „Trikmaņu lauki” noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101).
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31. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 4076 006 0212.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
15.panta 1.daļu, 2009. gada 3. novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9. punktam un ***, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2010.
gada 22.novembra iesniegumu par adreses un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
ar kadastra numuru 4076 006 0212,
piešķirt nekustamajam īpašumam: zemei un ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra numuru 4076 006 0212, nosaukumu „Meža Rūķīši” un adresi „Meža Rūķīši”,
Rundāles pag., Rundāles nov., LV- 3921.
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32. Par nosaukuma piešķiršanu Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 4088 004 0493.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
15.panta 1.daļu,
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4088
004 0493, 9,6 ha platībā, nosaukumu „Svitenes parks”.
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