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1. Par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda Cukura rūpniecības restrukturizācijas
fonda pasākumā „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības
restrukturizācijas skartajam reģionam” iesniegto projekta pieteikumu saistību
pārņemšanu.
Pamatojoties uz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
13.punktu, kur noteikts, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, un likuma
2.pielikuma 81.punktu un, ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 2009.gada 23.jūlija vēstuli Nr. 1-10/843 par ELGF Cukura
rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākumā „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts
cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam” uzņemto saistību pārņemšanu,
kā arī 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumus Nr. 556 „Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības
restrukturizācijas skartajam reģionam”,
1. Pārņemt uzņemtās saistības par šādu ceļu posmu projektu rekonstrukciju:
1.1. Svitenes pagasta padomes projekta iesniegums Nr. 09-06-L00101-000005, ar
kopējam izmaksām Ls 333 028.50, kur atgūstāmās izmaksas sastāda Ls 106 784.43;
1.2. Rundāles pagasta padomes projekta iesniegums Nr. 09-06-L00101-000007, ar
kopējam izmaksām Ls 503 704.85, kur atgūstāmās izmaksas sastāda Ls 168 260.00;
1.3. Viesturu pagasta padomes projekta iesniegums Nr. 09-06-L00101-000012, ar
kopējam izmaksām Ls 181 500.00, kur atgūstāmās izmaksas sastāda Ls 148 289.15.
2. Sagatavot un iesniegt Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē projektu iesniegumu Nr. 09-06-L00101-000005, Nr. 09-06-L00101-000007 un
Nr.09-06-L00101-000012 precizējumus par rekonstruējamiem ceļu posmiem un projekta
ietvaros veiktajām aktivitātēm.
3. Pēc veikto izmaiņu saskaņošanas, projektu iesniegumu apstiprināšanas gadījumā,
turpināt projektos paredzēto pasākumu īstenošanu.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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2. Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto saistību un iesniegto projekta pieteikumu
pārņemšanu.
Pamatojoties uz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
13.punktu, kur noteikts, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, un likuma
2.pielikuma 81.punktu un, ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 2009.gada 23.jūlija vēstuli Nr. 1-10/844 par ELFLA pasākumā
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto saistību pārņemšanu, kā arī
2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumus Nr. 525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu veidā pasākumam
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””,
1. Pārņemt saistības par Svitenes pagasta padomes projektu Nr. 08-06-L32100-000308
„Svitenes pagasta saieta nama vienkāršota rekonstrukcija” ar kopējam izmaksām Ls 164 964.00
apmērā, kur atgūstāmas izmaksas sastāda Ls 104 850.00, turpinot projektu realizāciju,
paredzot Svitenes pagasta saieta nama pilnas rekonstrukcijas projektēšanu.
2. Pārņemt saistības par iesniegto Rundāles pagasta padomes projekta iesniegumu
Nr.09-06-L32100-000080 „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles
pagastā”, kur kopējas projekta izmaksas sastāda Ls 140 000.00, bet atgūstāmas izmaksas Ls
86 776,85, kā arī turpmāko tā administrēšanu un projektā paredzēto pasākumu īstenošanu
projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā.
3. Nepārņemt saistības par Viesturu pagasta padomes projektu Nr. 08-06-L32100-000239
„Viesturu pagasta autoceļa Viesturi – Širvji rekonstrukcija”, kur kopējas izmaksās sastāda
Ls 454 880.45, no kurām Ls 105 000.00 ir atgūstāmas izmaksas. Autoceļa „Viesturi - Širvji”
rekonstrukciju paredzēt ELGF Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākumā
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam
reģionam” projektā „Viesturu pagasta autoceļu rekonstrukcija” ietvaros.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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3. Par 2009.gada 30.jūlija lēmuma Nr.6 „Par projekta „Svitenes tautas nama skatuves
atjaunošana un aprīkošana” sagatavošanu un iesniegšanu” precizēšanu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, ņemot vērā
aritmētisku kļūdu aprēķinos, pieņemot lēmumu „Par projekta „Svitenes tautas nama
skatuves atjaunošana un aprīkošana” sagatavošanu un iesniegšanu”, izteikt Rundāles
novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu Nr.6 „Par projekta „Svitenes tautas nama
skatuves atjaunošana un aprīkošana” jaunā redakcijā:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
1.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”,
1. sagatavot un iesniegt projekta „Svitenes tautas nama skatuves atjaunošana un
aprīkošana” pieteikumu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
„Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.” LEADER pieejas īstenošanai
pasākuma 413 („Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”) atklātā projektu iesniegumu konkursā ar
kopējo projekta īstenošanas summu Ls 15 085.09, tajā skaitā PVN 21% - Ls 2 618.08.
Kopējā projekta īstenošanas summā ietilpst ES ELFLA finansējums Ls 9 350.25 apmērā un
Ls 5 734.83 no Rundāles novada domes budžeta.
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas, uzņemties
visas saistības, kuras attiecas uz projekta īstenošanu.
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu no Rundāles pagasta padomes budžeta
pie 75% atbalsta apmēra no kopējās attiecināmo izmaksu summas.
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
18.08.2009.

(prot. Nr. 1., 4.p.)

4. Par projekta „Daudzfunkcionālā sociālā centra Vecrundālē izveides 1.kārta” pieteikuma
iesniegšanu LEADER programmai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta
2.,4.,5.,6. un 7.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”,
1. sagatavot un iesniegt projekta „Daudzfunkcionālā sociālā centra Vecrundālē izveides 1.kārta”
pieteikumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
„Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.” LEADER pieejas īstenošanai pasākuma
413 („Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”) atklāta projektu iesniegumu konkursā ar kopējo projekta
īstenošanas summu Ls 16 940.00 apmērā, tajā skaitā PVN 21% – Ls 2 940.00. Kopējā
projekta īstenošanas summā ietilpst ES ELFLA finansējums Ls 10 500.00 apmērā un
līdzfinansējums no Rundāles novada domes budžeta Ls 6 440.00 apmērā.
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas, uzņemties
visas saistības, kuras attiecas uz projekta īstenošanu.
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu no Rundāles pagasta padomes budžeta
pie 75% atbalsta apmēra no kopējās attiecināmo izmaksu summas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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5. Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Viesturu kultūras centra ēkā”
pieteikuma iesniegšanu Vides ministrijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3., 5. un 6. punktu un
15.panta 5., 6. un 7. punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumiem
Nr.645 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”,
1. sagatavot un iesniegt Vides ministrijā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Viesturu
kultūras centra ēkā” pieteikumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātajā konkursā uz kopēju projekta īstenošanas summu Ls 67 890.91, tajā
skaitā PVN 21% - Ls 11 782.72. Kopējā projekta īstenošanas summā ietilpst Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums Ls 57 707.27 apmērā un Ls 10 183.64 no
Rundāles novada domes budžeta.
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas, uzņemties
visas saistības, kuras attiecas uz projekta īstenošanu.
3. nodrošināt projekta īstenošanas līdzfinansējumu no Rundāles novada domes budžeta pie
85% atbalsta apmēra no kopējās attiecināmo izmaksu summas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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6. Par skolēnu pārvadājumu organizēšanu 2009./2010.mācību gadā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts,
ka pašvaldībām ir tiesības slēgt darījumus un veikt privāttiesiska rakstura darbības, otrās
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo mantu, Rundāles novada domes 2009.gada 30.jūlija
sēdes lēmumu Nr.26 „Par Rundāles novada skolu reorganizāciju”, kas pauž, ka Svitenes un
Bērsteles pamatskolās turpmāk mācīsies tikai 1.-6. klašu skolēni, nolūkā nodrošināt visu
Rundāles novada skolēnu nokļūšanu novada izglītības iestādes vietās un ņemot vērā SIA
„Rundāles auto” 2009.gada 11.augusta piedāvājumu,
1. Slēgt skolēnu pārvadājumu līgumu ar SIA „Rundāles auto” par skolēnu pārvadāšanu 6
maršrutos 2009./2010. mācību gadu laikā, saskaņā ar piedāvājumu, nosakot samaksu par
pārvadājumu vienā dienā Ls 200 apmērā.
2. Noslēgt patapinājuma līgumu par autobusa „SETRA 210” nodošanu SIA „Rundāles
auto” skolēnu pārvadājumu veikšanai.
Pielikumā:

SIA „Rundāles auto” piedāvājums skolēnu pārvadāšanai 6 maršrutos
2009./2010. mācību gadu laikā uz 8 lp.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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7. Par SIA „Svitenes ūdens” likvidāciju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu - dome var lemt par pašvaldības kapitālsabiedrību likvidāciju, likuma „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas
3.punktu, 99.panta pirmās daļas 1.punktu un 100.panta pirmo daļu,
1. Likvidēt SIA „Svitenes ūdens”, Reģ.Nr.43603011158, juridiskā adrese Pagastmāja, Svitene,
Svitenes pagasts, Rundāles novads, LV-3917.
2. Atcelt no valdes locekļa pienākumu pildīšanas Ivaru Čerļenoku, personas kods ***.
3. Par valdes locekli iecelt Jāni Liepu, personas kods ***, uzdodot viņam pildīt likvidatora
funkcijas.
4. Uzdot Rundāles novada domes Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājam Ivaram
Čerļenokam, personas kods ***, organizēt komunālo pakalpojumu sniegšanu Rundāles novada
Svitenes pagastā.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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8. Par Pilsrundāles vidusskolas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kur ir
noteikts, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, likuma “Vispārējās
izglītības likums” 9.panta “Vispārējās izglītības iestādes nolikums” otro daļu, likuma
“Izglītības likums” 22.panta “Izglītības iestāžu darbības tiesiskais pamats” pirmo daļu, un
Pilsrundāles vidusskolas direktores Andas Liškauskas no jauna izstrādāto Rundāles
novada Pilsrundāles vidusskolas Nolikumu,
1. apstiprināt Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas Nolikumu jaunā redakcijā.
2. atzīt par spēkā zaudējušu ar Rundāles pagasta padomes 2008.gada 20.marta lēmumu Nr.4
(sēdes protokola Nr.4) apstiprināto Rundāles pagasta Pilsrundāles vidusskolas nolikumu.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

