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1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, Rundāles pagasta padomes 2008.gada 28.augusta (prot.Nr.9 lēmums Nr.8)
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles pagasta teritorijas
plānojumu” un VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” licence Nr. 181 iesniegto Zemes ierīcības
projekta lietu nekustamajam īpašumam „Saulaines lauksaimniecības tehnikums”,
Rundāles novads, Rundāles pagasts „Saulaines lauksaimniecības tehnikums”, kadastra
Nr.40760080214,
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ”Saulaines lauksaimniecības
tehnikums”, kadastra Nr. 40760080214.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta”Administratīvā
akta apstrīdēšanas termiņš ”pirmo daļu, ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā ( Rīgā, Antonijas ielā 6).
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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2. Par Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8. un 9.punktu, pašvaldība var izveidot pašvaldības iestādes, apstiprināt to
nolikumus, iecelt amatā iestāžu vadītājus un Civilstāvokļa aktu likuma 2.panta trešo daļu
un 3.panta pirmo un ceturto daļu, darbiniekus ieceļ amatā attiecīgā pašvaldība, kā arī par
dzimtsarakstu nodaļas vadītāju var būt tikai Latvijas pilsonis, kuram ir augstākā izglītība
un kura personiskās un profesionālās īpašības atbilst šim amatam, kā arī ņemot vērā, ka
Zinta Baltiņa atbilst likumā izvirzītajām prasībām un 2009.gada 10.jūlija Tieslietu
ministrijas Dzimtsarakstu departamenta atzinumu Nr.16.2-15/573,
1. Izveidot ar 2009.gada 16.jūliju Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļu divu darbinieku
sastāvā.
2. Noteikt par Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas darbības teritoriju Rundāles novada
administratīvo teritoriju.
3. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu, iecelt
Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā Zintu Baltiņu, personas kods ***.
4. Iecelt Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amatā Līgu Vasiļausku,
personas kods ***.
5. Izveidot dzimtsarakstu lietu nodošanas – pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:
Zinta Baltiņa

– Viesturu pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;

Sandra Upīte

– Svitenes pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;

Līga Vasiļauska – Rundāles pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.
5.1. Noteikt, ka dzimtsarakstu lietu nodošanai – pieņemšanai jānotiek līdz 2009.gada
17.jūlijam.
6. Noteikt, ka ar 2009.gada 16.jūliju savu darbību izbeidz Rundāles pagasta dzimtsarakstu
nodaļa, Viesturu pagasta dzimtsarakstu nodaļa un Svitenes pagasta dzimtsarakstu nodaļa.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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3. Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
apstiprināt Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums uz 2 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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4. Par Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g”
apakšpunktu, apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Rundāles novada dzimtsarakstu
nodaļā, ieskaitot PVN – 21%:
1. Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju:
1.1. ja viens no laulības pieteicējiem vismaz sešus mēnešus pirms laulības reģistrācijas
iesnieguma iesniegšanas ir Rundāles novadā deklarēts iedzīvotājs, dzimtsarakstu
nodaļas telpās – Ls 6.05;
1.2. ja viens no laulības pieteicējiem vismaz sešus mēnešus pirms laulības reģistrācijas
iesnieguma iesniegšanas ir Rundāles novadā deklarēts iedzīvotājs, mūzikas
pavadījumā ar daiļlasītāju – Ls 24.20;
1.3. citu pašvaldību iedzīvotājiem, dzimtsarakstu nodaļas telpās – Ls 12.10;
1.4. citu pašvaldību iedzīvotājiem, dzimtsarakstu nodaļas telpās, mūzikas pavadījumā
ar daiļlasītāju – Ls 60.50;
1.5. citu pašvaldību iedzīvotājiem, ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, mūzikas
pavadījumā ar daiļlasītāju – Ls 133.10.
2. Par iesnieguma sagatavošanu un nosūtīšanu (pēc personas lūguma) uz citām dzimtsarakstu
nodaļām – Ls 2,42.
3. Par dokumentu vākšanu, to izprasīšanu no citām dzimtsarakstu nodaļām Latvijā un ārzemēs
uzvārda, vārda, tautības ieraksta maiņai, reģistru atjaunošanai, anulēšanai, papildinājumiem,
labojumiem – Ls 2,42.
4. Lēmuma pirmajā punktā minētajām summām jābūt iemaksātām pagasta padomes
kontā vai kasē ne vēlāk kā 10 dienas pirms laulības ceremonijas.
5. No lēmuma 1.1.punktā minētās maksas atbrīvotas trūcīgās personas, kuras normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, uzrādot pašvaldības izdotu izziņu.
6. Lēmuma pirmais punkts netiek piemērots personām, kuras laulības iesniegumus
iesniegušas Viesturu un Svitenes Dzimtsarakstu nodaļas, kā arī personām, kas Rundāles
pagasta Dzimtsarakstu nodaļā iesniegumus iesniegušas līdz 2009.gada 30.aprīlim, uz tām
attiecināmi 2006.gada 30.marta lēmuma Nr.12 „Par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
maksas pakalpojumiem” nosacījumi un 2009.gada 15.jūlijam, uz tām attiecināmi

2009.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.19 „Par Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”
nosacījumi.
7. Ar šī lēmuma pieņemšanu, spēku zaudē Rundāles pagasta padomes 2009.gada 30.aprīļa
lēmums Nr.19 „Par Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta “Administratīvā
akta apstrīdēšanas termiņš” pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā”
pirmo daļu, ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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5. Par Rundāles novada bāriņtiesas izveidošana.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.punktu un 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmo daļu un 9.panta
pirmo daļu, 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas
darbības noteikumi” 4., 5. un 9.punktu,
1. Izveidot ar 2009.gada 16.jūliju Rundāles novada aizbildnības un aizgādnības iestādi –
Rundāles novada bāriņtiesu bāriņtiesas priekšsēdētāja un trīs locekļu sastāvā.
2. Noteikt par novada pašvaldības bāriņtiesas darbības teritoriju Rundāles novada
administratīvo teritoriju.
2. Par Rundāles novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlēt Zintu Baltiņu,
personas kods ***.
3. Par Rundāles novada bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt Silviju Pavlovu,
personas kods ***, Sandru Upīti, personas kods *** un Lūciju Volodinu, personas kods ***.
4. Izveidot bāriņtiesas lietu nodošanas – pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:
Zinta Baltiņa
Sandra Upīte
Silvija Pavlova

– Viesturu pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja;
– Svitenes pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja;
– Rundāles pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja.

4.1. Noteikt, ka bāriņtiesu lietu nodošanai – pieņemšanai jānotiek līdz 2009.gada 17.jūlijam.
5. Noteikt, ka ar 2009.gada 16.jūliju savu darbību izbeidz Rundāles pagasta bāriņtiesa,
Viesturu pagasta bāriņtiesa un Svitenes pagasta bāriņtiesa.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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6. Par bāriņtiesas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
apstiprināt Rundāles novada bāriņtiesas nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada bāriņtiesas nolikums uz 3 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000034152, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, p/n Pilsrundāle, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
14.07.2009.

(prot. Nr. 2., 7.p.)

7. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus” pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
trešo daļu un 45.pantu, Pārejas noteikumu 26.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu,
1. apstiprināt Rundāles novada domes Saistošos noteikumus Nr.2 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”;
2. noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus” stājas spēkā ar 2009.gada 15. augustu;
3. ar Saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus” spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušiem 2009.gada
26.marta Rundāles pagasta padomes Saistošos noteikumus Nr.4 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” un 2008.gada 29.aprīļa Viesturu
pagasta padomes Saistošos noteikumus Nr.4 „Par Viesturu pagasta pašvaldības pabalstiem”,
kā arī 2007.gada 20.jūnija Svitenes pagasta padomes Saistošos noteikumus Nr.4 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem”.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.2 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” uz 4 lapām.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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8. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem, neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus” pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
trešo daļu un 45.pantu, Pārejas noteikumu 26.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu,
1. apstiprināt Rundāles novada domes Saistošos noteikumus Nr.3 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”,
2. noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem, neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus” stājas spēkā ar 2009.gada 15. augustu;
3. ar Saistošo noteikumu Nr.3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem, neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus” spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušiem 2009.gada
26.marta Rundāles pagasta padomes Saistošos noteikumus Nr.5 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.3 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” uz 2 lapām.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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9. Par A.Udalovas deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
Pamatojoties uz likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likums” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, trešo un ceturto daļu, kas nosaka, ka Deputāta
pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta
pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu
pilnvaru nolikšanu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas
nosaka, ka dome var atlaist domes pastāvīgo komiteju locekļus, 55.panta pirmo daļu, kurā
noteikts, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas komitejas loceklim un Aijas Udalovas,
personas kods ***, 2009.gada 1.jūlija iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu,
1. izbeigt Aijai Udalovai, personas kods ***, deputāta pilnvaras pirms laika, sakarā ar
personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu.
2. noteikt, ka Aijas Udalovas, personas kods ***, deputāta pilnvaras kā Attīstības
komitejas loceklei tiek izbeigtas ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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10. Par Iepirkuma komisijas izveidi.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, Publisko
iepirkumu likuma 22.pantu - Iepirkuma komisijas izveide, izveidot Rundāles novada domē
iepirkuma procedūru veikšanai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju – iepirkuma komisiju,
1.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Rundāles novada izpilddirektors Jānis Ercens;
1.2. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece – novada domes deputāte Inta Klīve;
1.3. Komisijas locekļi – novada domes deputāts Aldis Smilga;
– Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks;
– finanšu nodaļas ekonomiste Daiga Straņķe.
1.4. Komisijas sekretāre – juriste Līga Vasiļauska.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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