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2. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Apiņi” ar kadastra numuru 4088 005 0030
sadalīšanu neizstrādājot Zemes ierīcības projektu, nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes
vienībai un zemes lietošanas mērķa noteikšanu..
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 J.K., personas kods
****, dzīvojoša ***, 2011.gada 2.novembra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma ”Apiņi”, kadastra numurs 4088 005 0030, 16,02 ha kopplatībā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0030, 6,12 ha platībā.
1. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Apiņi”, kadastra numurs
4088 005 0030, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0030, 6,12 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0030, 6,12
ha platībā, nosaukumu „Zemgalieši”;
3. noteikt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0030, 6,12
ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
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3. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Piebalgas” ar kadastra numuru 4088 004 0153
sadalīšanu neizstrādājot Zemes ierīcības projektu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
atdalāmajai zemes vienībai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
03.oktobra Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu, Rundāles
novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Rundāles novada teritoriālplānojumu” un Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Piebalgas”, kadastra numurs 4088 004 0153 īpašnieces E.M., personas kods ***,
pilnvarotās personas M.V., personas kods ***, dzīvojošs ***, 2011.gada 24.oktobra
iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Piebalgas” vienu zemes
vienību 3,5 ha kopplatībā,
1. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Piebalgas”, kadastra
numurs 4088 004 0153, 6,6 ha kopplatībā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4088 007 0048, 3,5 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu,
2. noteikt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Piebalgas”, kadastra numurs
4088 004 0153, atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4088 007 0048 zemes lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
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4. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rutki” ar kadastra numuru 4076 006 0018
sadalīšanu izstrādājot Zemes ierīcības projektu un Darba uzdevuma Zemes ierīcības projekta
izstrādei apstiprināšanu.
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 L.M., personas kods
***, 2011.gada 19.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Rutki”, kadastra numuru 4076 006 0018, kura īpašuma tiesības
nostiprinātas zemesgrāmatā pamatojoties uz 2009.gada 3.aprīļa Uztura līgumu, noslēgtu
starp L.M. kā Uztura devēju un R.M. kā Uztura ņēmēju, kas reģistrēts zvērinātas notāres
A.B. aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.928. L.M. lūdz no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 006 0018 atļaut atdalīt 2,0 ha lielu zemes gabalu ar dzīvojamo māju un
saņemts arī Uztura ņēmējas R.M., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2011.gada
27.septembra iesniegums, kurā viņa piekrīt nekustamā īpašuma „Rutki” sadalīšanai,
atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0018, zemes gabalu 2,0 ha
platībā uz kura atrodas dzīvojamā māja „Rutki”,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rutki”, kadastra numurs
4076 006 0018, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0018, kuras
kopējā platība ir 45,1 ha, vienu zemes gabalu 43,1 ha platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”, 2009.gada 22.
decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu I.K. izsakās, 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 „Rutki”, kadastra numurs 4076 006 0018, Rundāles pagasts, Rundāles
novads saskaņā ar pielikumu Nr.1.

Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam
„Rutki” ar kadastra numuru 4076 006 0018.
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5. Par nosaukuma un adreses noteikšanu Rundāles novada Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 008.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10.punktiem,
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ”
3.daļas 17.3.1.punktu, Zemgales apgabaltiesas 2000.gada 21.septembra spriedumu Lietā Nr.2306 par īpašuma tiesību atzīšanu V.L. uz nošķirto mantu celtnieku noliktavas vienu garāžu
boksu 42,48 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 008, kas atrodas Rundāles
novada Rundāles pagasta Saulainē un V.L., personas kods ***, dzīvo ***, 2011.gada 4.oktobra
iesniegumu par adreses noteikšanu garāžai, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Saulaines
profesionālā vidusskola”, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0280,
1. piešķirt Rundāles novada Rundāles pagasta nedzīvojamo būvju nekustamajam
īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 008, kas atrodas uz nekustamā
īpašuma „Saulaines profesionālā vidusskola”, kadastra numurs 4076 008 0214,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280, nosaukumu Saulaine 3a;
2. piešķirt adresācijas objektam dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai
publiskai darbībai paredzētai ēkai - garāžai, kadastra apzīmējums 4076 008 0280
008, adresi Saulaine 3a, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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6. Par nekustamā īpašuma „Dālderi” ar kadastra numuru 4076 006 0017 zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 2011.gada
12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8. un 55. punktu, 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.augustā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu”, Rundāles novada domes 2011.gada 28. jūlijā apstiprināto Darba
uzdevumu Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamajam īpašumam “Dālderi”,
kadastra numurs 4076 006 0017, un VSIA „Latvijas valsts mērnieks”, „Sertifikāts zemes
ierīcības darbu veikšanai” Nr. AA000000069 iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Zemes
ierīcības projekta lietu nekustamā īpašuma „Dālderi”, kadastra numurs 4076 006 0017,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0017, Rundāles novada Rundāles pagastā
un M.B., personas kods ***, dzīvo ***, 2011.gada 19.jūlija iesniegumu ar lūgumu no
nekustamā īpašuma „Dālderi” atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mākoņi”,
1. apstiprināt Valsts SIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Dālderi”, kadastra numurs 4076 006 0017, zemes ierīcības
projektu;
2. piešķirt nosaukumu no nekustamā īpašuma „Dālderi” atdalāmajai zemes vienībai,
4,0 ha platībā, nosaukumu „Mākoņi”;
3. noteikt no nekustamā īpašuma „Dālderi” atdalāmajai zemes vienībai, 4,0 ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods - 0101.
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7. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jaunkraujas” ar kadastra numuru 4076 006 0021
sadalīšanu, izstrādājot Zemes ierīcības projektu un Darba uzdevuma Zemes ierīcības projekta
izstrādei apstiprināšanu.
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 V.B., personas kods
***, 2011.gada 18.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
„Jaunkraujas”, kadastra numurs 4076 006 0021, zemes gabalu aptuveni 3,0_ha_platībā,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jaunkraujas”, kadastra
numurs 4076 006 0021, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0021,
kuras kopējā platība ir 7,54_ha, vienu zemes gabalu aptuveni 3,0 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un
paredzēt jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”,
2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par
nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, 2009.gada 27.augusta
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu”;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam „Jaunkraujas”, kadastra numurs 4076 006 0021, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam
„Jaunkraujas” ar kadastra numuru 4076 006 0021.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.12.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.11.2011.

(prot.Nr.11., 8.p.)

8. Par nomas līguma pagarināšanu M.K. uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ošenieki”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080284 daļu platībā 1,06 ha un zemes nomas
līguma pārjaunošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, Civillikuma 1868.pantu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu,
2011. gada 27.janvāra Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” un 2004.gada 1.septembra zemes nomas līgumu,
kas noslēgts starp Rundāles pagasta padomi un M.K.,
1. pagarināt 2004.gada 1.septembrī starp Rundāles pagasta padomi un M.K. noslēgto
zemes nomas līgumu par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ošenieki” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080284 daļas platībā 1,06 ha iznomāšanu uz
vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām 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.
2. nomas maksu gadā noteikt 2% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
3. noteikt apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes
pils).
4. pārjaunot 2004.gada 1.septembrī starp Rundāles pagasta padomi un M.K. noslēgto
zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080284
daļas, platībā 1,06_ha iznomāšanu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Ošenieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40760080284 grafiskais attēls uz 1 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.12.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.11.2011.

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

9. Par nomas līguma pagarināšanu A.K. uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ošenieki”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080284 daļu 0,3 ha platībā un zemes nomas
līguma pārjaunošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, Civillikuma 1868.pantu, 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
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu
neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” un 2005.gada
22.novembra zemes nomas līgumu, kas noslēgts starp Rundāles pagasta padomi un A.K.,
reģistrēts Rundāles pagasta zemju reģistrā 2005.gada 23.novembrī ar Nr.94,
1.

pagarināt 2005.gada 22.novembrī starp Rundāles pagasta padomi un A.K. noslēgto
zemes nomas līgumu par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ošenieki” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080284 daļas, platībā 0,3 ha iznomāšanu uz
vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām 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;

2. nomas maksu gadā noteikt 2.5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
3. noteikt apgrūtinājumus:
3. Ceļa servitūts;
4. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes
pils).
4. pārjaunot 2005.gada 22.novembrī starp Rundāles pagasta padomi un A.K. noslēgto
zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080284
daļas 0,3 ha platībā iznomāšanu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Ošenieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40760080284 grafiskais attēls uz 1 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.12.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.11.2011.

(prot.Nr.11., 10.p.)

10. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Rundāles pagastā
„Lielupes mala” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0076 daļas un „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0049 daļas iznomāšanu rīkojot nomas
tiesību izsoli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka,
lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”18., 19.punktu, 2011.gada
27.janvāra Rundāles novada domes saistošajiem noteikumus Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas
maksas noteikšanu” 2.3.punktu, 2011.gada 10.oktobra Nekustamo īpašumu novērtēšanas
un izsoļu komisijas lēmumu,
1. iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Lielupes
mala”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 001 0048,
neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760010076 daļu 11,91 ha
platībā, kas sastāv no četriem zemes gabaliem 2,3 ha, 0,97_ha 0,24 ha un 8,4 ha
platībā un nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 0010049, neapbūvētās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 40760010049 daļu 0,56 ha platībā, rīkojot zemes nomas
tiesību izsoli;
2.

apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu
Rundāles pagastā „Lielupes mala” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0076 daļas un
„Punslavu personīgās palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0049
daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Rundāles
pagastā „Lielupes mala” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0076 daļas un „Punslavu
personīgās palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0049 daļas zemes nomas
tiesību izsoles noteikumi uz 10 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.12.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.11.2011.

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

11. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības Rundāles pagastā
„Punslavu personīgās palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 4076 0013 0049 daļas
iznomāšanu rīkojot nomas tiesību izsoli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka,
lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”18., 19.punktu, 2011. gada
27.janvāra Rundāles novada domes saistošajiem noteikumus Nr. 1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas
maksas noteikšanu” 2.3.punktu, 2011.gada 10.oktobra Nekustamo īpašumu novērtēšanas
un izsoļu komisijas lēmumu,
1. iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Punslavu
personīgās palīgsaimniecības”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.
4076 001 0049, neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760010049
daļu 4,2 ha platībā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli;
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
Rundāles pagastā „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0049 daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā
ar pielikumu.
Pielikumā: Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvētā zemesgabala Rundāles
pagastā „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0049
daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz 9 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.12.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.11.2011.

(prot.Nr.11., 12.p.)

12. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Rundāles pagastā
„Lepšukalns” ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0039 daļas iznomāšanu rīkojot nomas
tiesību izsoli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka,
lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”18., 19.punktu, 2011.gada
27.janvāra Rundāles novada domes saistošajiem noteikumus Nr. 1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas
maksas noteikšanu” 2.3.punktu, 2011.gada 31.oktobra Nekustamo īpašumu novērtēšanas
un izsoļu komisijas lēmumu,
1. iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Lepšukalns”,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. 4076 007 0039, neapbūvētās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0039 daļu 1,5 ha platībā, rīkojot
zemes nomas tiesību izsoli;
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
Rundāles pagastā „Lepšukalns” ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0039 daļas zemes
nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles
pagastā „Lepšukalns” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0076 daļas zemes nomas tiesību
izsoles noteikumi uz 8_lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.12.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.11.2011.

(prot.Nr.11., 13.p.)

13. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Pilsrundāle 63 kadastra numurs
4076 003 0266 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., un ņemot vērā to, ka zemes gabals tika izsludināts par brīvu nomas zemes
gabalu uz kura nomu pieteikusies viena persona, I.K., personas kods ***, dzīvojošas ***, ar
2011.gada 20.septembra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemi „Pilsrundāle 63”, kadastra
numurs 4076 003 0266, 0,03 ha platībā,
1. iznomāt I.K., personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 63”, kadastra numurs 4076 003 0266, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0266 daļu, 0,03 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 63”, kadastra numurs 4076 003 0266, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0266 daļu, 0,03 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 gabala kadastrālās vērtības,
4. noteikt apgrūtinājumus iznomātajai zemes vienības daļai:
1. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis),
2. Ceļa servitūts.
Pielikumā: nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 63”, kadastra numurs 4076 003 0266, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0266 daļas skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.12.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.11.2011.

(prot.Nr.11., 14.p.)

14. Par atļauju nodarboties ar vīna ražošanu A.S. Rundāles pagasta nekustamajā īpašumā
„Zadeikas” ar kadastra numuru 4076 008 0065.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu un 21.panta 27.punktu,
2004.gada 22.aprīļa Latvijas Republikas likuma „Alkoholisko dzērienu aprites likums”
8.pantu un 9.panta otro daļu un A.S., personas kods ***, dzīvo „Zadeikās”, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, 2011.gada 01.novembra iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju
vīna ražošanai un degustācijai viņam piederošajā nekustamajā īpašumā „Zadeikas”,
atļaut A.S., personas kods ***, nekustamajā īpašumā „Zadeikas”, kadastra numurs
4076 008 0065, nodarboties ar vīna ražošanu.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.12.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.11.2011.

(prot.Nr.11., 15.p.)

15. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.13 „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.13 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2011.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.13 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2011.gadam” uz 10 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.12.2011

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.11.2011.

(prot.Nr.11., 16.p.)

16. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Saulaines sociālajā centrā.
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 6.3., 16. un 17.punktu, Rundāles novada domes
2011.gada 25.augusta lēmuma Nr.5 „Par Saulaines Sociālā centra izīrējamo dzīvokļu īres
maksu” (prot.Nr.8., 5.) 6.punktu un 2011.gada 24.augusta J.P., personas kods ***,
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu Saulaines sociālajā centrā, ņemot vērā to,
ka J.P. ir otrās grupas invalīds, kuram nav apgādnieku, kas sociāli spējīgi viņus apgādāt,
un kura īpašumā nav dzīvojamās platības,
1. izīrēt J.P., personas kods ***, dzīvesvieta *** dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.108
Saulaines sociālā centrā ar kopējo platību 18,9_m2 (dzīvojamā telpa 16,0 m2, tualete
2,9 m2),
2. piešķirt J.P. īres maksas samazinājumu 30% apmērā kā 2.grupas invalīdam, kuram
nav apgādnieku kas sociāli spējīgi viņu apgādāt un kura vidējie ienākumi pēdējo
trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 160 latus,
3. dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz vienu gadu.
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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17. Par domes priekšsēdētāja komandējumu dalībai projekta „Jaunie tilti” („New bridges”)
noslēguma konferencē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Zemgales
plānošanas reģiona (ZPR) 2011.gada 14.novembra vēstuli Nr.4-3.1/5, kurā ZPR Attīstības
padomes dalībnieks *** aicināts piedalīties BJR transnacionālās sadarbības programmas
projekta „New Bridges” noslēguma konferencē,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju *** piedalīties projekta „Jaunie tilti”
(„New Bridges”) noslēguma konferencē Hamburgā, Vācijā no 2011.gada 28.novembra
līdz 2011.gada 1.decembrim (4 dienas).
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18. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas noteic,
ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu,
kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana,
aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā,
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
12.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz
1000 latus, dāvināt (ziedot) drīkst tikai, noslēdzot ar dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju
rakstveida līgumu, kurā jāparedz dāvinājuma (ziedojuma) mērķis un dāvinātāja
(ziedotāja) tiesības piedzīt no dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja finanšu līdzekļus
gadījumā, ja dāvinājums (ziedojums) netiek izmantots līgumā paredzētajiem mērķiem vai
ir pieļauti citi līguma noteikumu pārkāpumi, un iepriekšminētā likuma panta otro daļu,
kas nosaka, ka dāvinājuma (ziedojuma) līgums tiek slēgts, pamatojoties uz Ministru
kabineta apstiprinātu tipveida līgumu, 1996.gad 9.janvāra Ministru kabineta noteikumu
Nr.16 „Noteikumi par valsts un pašvaldības finansu līdzekļu un mantas dāvinājuma
(ziedojuma) līgumu”, Rundāles novada domes 2009.gada saistošo noteikumu Nr.1
„Rundāles novada domes nolikums” 37.1 punktu, kurā noteikts, ka gadījums, kad
dāvinājuma summa (vērtība) pārsniedz Ls 10000,-, dāvinājuma pieņemšanai nepieciešama
Domes atļauja un minēto noteikumu 37.2 punktu, kas nosaka, ka Dāvinot, kā arī pieņemot
jebkura veida dāvinājumu, Domes priekšsēdētājs slēdz finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājuma (ziedojuma) līgumu saskaņā ar valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un
mantas dāvinājuma (ziedojuma) tipveida līgumu”,
1. pieņemt dāvinājumu - finanšu līdzekļus Ls 29 518,00 (divdesmit deviņi tūkstoši
pieci simti astoņpadsmit lati un 00 santīmi) no biedrības „Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācija”, Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe”
darbinieku darba algām un iestādes uzturēšanas izdevumiem 2012.gadam;
2. noslēgt finanšu līdzekļu dāvinājuma līgumu ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācija”.
Pielikumā: finanšu līdzekļu dāvinājuma līguma projekts uz 1 lp.
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19. Par adreses noteikšanu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Artas” ar kadastra numuru
4076 502 0004 ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4076 002 0222 005 un 4076 002 0222 006.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 2009.gada 3.novembra
MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.p. un A.D., personas kods
***, dzīvojošs ***, 2011.gada 02.novembra iesniegumu par adreses „Artas” piešķiršanu
nekustamā īpašuma „Artas”, kadastra numurs 4076 502 0004 esošajām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 4076 002 0222 005 un 4076 002 0222 006,
piešķirt adresi būvju īpašumā „Artas”, kadastra numurs 4076 502 0004 esošajām ēkām
ar kadastra apzīmējumiem 4076 002 0222 005 un 4076 002 0222 006 adresi – „Artas”,
Rundāles pag. Rundāles nov. LV- 3921.
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20. Par nosaukuma piešķiršanu zemes reformas pabeigšanai nodotajām Viesturu pagasta zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4096 0045 0060, 4096 004 0232 un 4096 007 0158
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu un I.P., personas kods ***,
dzīvo ***, 2011.gada 7.novembra iesniegumu par nosaukuma „Kauļi” piešķiršanu zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4096 0045 0060, 4096 004 0232, 4096 007 0158. I.P.
rīkojas E.P., personas kods ***, dzīvo ***, vārdā, saskaņā ar zvērināta notāra Z.R.
2011.gada 26.jūlijā izdotu Ģenerālpilnvaru Nr.2207,
1. apvienot vienā nekustamajā īpašumā zemes reformas pabeigšanai nodotās Viesturu
pagasta neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4096 004 0060, 15,2
ha platībā, 4096 004 0232, 3,6 ha platībā, un 4096 007 0158, 3,0 ha platībā,
2. piešķirt vienā nekustamajā īpašumā apvienotajām zemes reformas pabeigšanai
nodotajām Viesturu pagasta neapbūvētajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4096 004 0060, 15,2 ha platībā, 4096 004 0232, 3,6 ha platībā, un
4096 007 0158, 3,0 ha platībā jaunu nosaukumu „Kauļi”.
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21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajai personai A.G.
Rundāles novada domē izskatīts 2011.gada 10.novembra A.G., personas kods ***, dzīvojošas
***, iesniegums, kurā lūgts piemērot nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā politiski
represētai personai.
Saskaņā 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.
A.G. īpašumā ir sekojoši nekustamie īpašumi, kuriem piemērojams nekustamā īpašuma nodokļa
samazinājums: ***, kadastra numurs 40969000007, reģistrēts zemesgrāmatā 1999.gada
25.janvārī, zemes īpašums ***, kadastra Nr.40960040107, 0,45 ha platībā, reģistrēts
zemesgrāmatā 2006.gada 13.martā.
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 saņēmusi
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 izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju.
Iesniegums Rundāles novada domē saņemts pēc taksācijas gada, t.i. 2011.gada 1.februāra,
iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.4000026 kopija, nekustamie
īpašumi netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā.
Ņemot 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:
Piemērot 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski
represētajai personai A.G., personas kods *** par dzīvokļa īpašumu *** bez zemes
domājamās daļas un zemi „Grebeži”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra
Nr.40960040107, platībā 0,45 ha.
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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