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2. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Punslavas 3.2”zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0062.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Latvijas Republikas
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.p. un pamatojoties uz
to, ka pārbaudot datus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā
„NINO” teksta daļā un grafiskajā daļā, konstatēta platību neatbilstība pašvaldībai
piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 4076 001 0062 un
nepieciešamību sakārtot datus nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas
aprēķināšanai 2012.gadam,
precizēt zemes platību pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Punslavas 3.2.” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0062 no 0,3 ha uz
0,13 ha.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.01.2012
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3. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Punslavas 3.2”,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0062, un pašvaldības nekustamā
īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0091 daļas iznomāšanu L. Č.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 2009.gada 27.augusta
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”, 2011. gada 28. aprīļa Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4.2.p., 4.2.1.1. un L. Č., personas kods ***,
dzīvojošas ***, 2011.gada 12.oktobra iesniegumu ar lūgumu iznomāt V. Č. nomāto zemi,
kadastra numurs 4076 001 0062, 0,3 ha platībā un 4076 001 0091, 0,3 ha platībā,
1. iznomāt L.Č., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Punslavas 3.2”, kadastra numurs 4076 001 0062, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0062, 0,13 ha platībā un pašvaldības nekustamā īpašuma
„Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0091 daļu, 0,3 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām.
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Punslavas 3.2”, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0062, 0,13 ha un nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0091 daļu 0,3
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 vienību kadastrālās vērtības,
4. apgrūtinājumus noteikti saskaņā ar nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0091 zemes
robežu plānu M1:1 000.
Pielikumā:

1. nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0091 zemes robežu plāns M1:1 000;
2. nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0091 iznomātās zemes un nekustamā
īpašuma „Punslavas 3.2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001
0062 skice uz 1 lapas.
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4. Par nosaukuma „Lejaskrasti” piešķiršanu Viesturu pagasta nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 4096 004 0171.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu un I. D., personas kods
*** dzīvojošas ***, 2011.gada 17.novembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu
Lejaskrasti nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 004 0171,
piešķirt neapbūvētajam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam „Pie Kaudzītēm
II”, kadastra numurs 4096 004 0171, 3,46 ha platībā, jaunu nosaukumu
„Lejaskrasti”.
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5. Par nosaukuma „Lielumuļi” piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 003 0199.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un
2.10.punktiem,
piešķirt Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 003
0199, 2,3 ha platībā, nosaukumu „Lielumuļi”.
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6. Par atļauju atdalīt zemes vienību no nekustamā īpašuma „Auguļi” ar kadastra
numuru 4076 011 0015 neizstrādājot zemes ierīcības projektu, nosaukuma „Auguļu
mežš” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
2006.gada 20.jūnija likumu „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju
izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, 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” un I. B., personas kods
*** dzīvojošas ***, 2011.gada 29.novembra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma ”Auguļi” kadastra numurs 4076 011 0015, 48,7 ha kopplatībā, vienu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0017 un nosaukuma piešķiršanu
„Auguļu mežs”,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Auguļi”, kadastra
numurs 4076 011 0015, 48,7 ha kopplatībā, vienu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40760040017, 3,6 ha platībā neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
pie kadastrālās uzmērīšanas zemes platība var tikt precizēta,
2. atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0017
piešķirt jaunu nosaukumu „Auguļu mežs”,
3. atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai „Auguļu mežs” ar kadastra apzīmējumu
4076 004 0017 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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7. Par sabiedriskās organizācijas Svitenes pagasta biedrība „Mums pieder pasaule”
projekta pieteikumu „Rundāles novada hokeja sacensības”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Rundāles novada domes Nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles
novada sabiedrisko organizāciju darbībai”, Rundāles novada Svitenes pagasta biedrības
„Mums pieder pasaule”, Reģ.Nr. 40008183872, juridiskā adrese „Sapņi”, Svitenes
pagasts, Rundāles novads, projekta pieteikumu un biedrības „Mums pieder pasaule”
2011.gada 7.novembra iesniegumu, kurā lūdz izskatīt un apstiprināt projekta
pieteikumu finansējuma piešķiršanai,
piešķirt Ls 300,00 Sabiedriskās organizācijas Rundāles novada Svitenes pagasta
biedrība „Mums pieder pasaule” projekta „Rundāles novada Hokeja sacensības”
realizācijai, pārskaitot līdzekļus biedrības kontā.
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8. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu par pašvaldībai piekritīga Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Lepšukalns”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 007 0039, daļas un nekustamā īpašuma „Īslīces stacija 3” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0375 nomu un pāratjaunojuma līguma noslēgšanu ar
SIA „Pīlādžlauki”.
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” 1.4.p., 4.2.p., un to, ka kopējā
SIA „Pīlādžlauki” apsaimniekojamā zemes platība ir lielāka par 10,0 ha un SIA
„Pīlādžlauki”, reģistrācijas numurs ***, vadītāja *** 2011. gada 03. novembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu termiņus, turpmāk līgumu
noslēdzot ar SIA „Pīlādžlauki”, uz zemes gabaliem „Lepšukalns”, kadastra numurs
4076 007 0039, 8,0 ha platībā, un „Īslīces stacija 3”, kadastra numurs 4076 008 0375,
1,23 ha platībā,
1. pagarināt zemes nomas līguma termiņus SIA „Pīlādžlauki”, reģistrācijas numurs
***, uz pašvaldībai piekrītoša Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Lepšukalns”, kadastra numurs 4076 007 0039, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 007 0039 daļu, 7,95 ha platībā, un uz Rundāles novada domes
īpašumā esoša nekustamā īpašuma „Īslīces stacija 3”, kadastra numurs 4076 008
0375, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0375 daļu, 1,23 ha
platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. pagarināt zemes nomas līguma termiņus uz pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Lepšukalns” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0039
daļu, 7,95 ha platībā un nekustamā īpašuma „Īslīces stacija 3” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0375, 1,23 ha platībā, uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma

pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 3,0% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības,
4. iznomātajām zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus:
1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0039;
1. aizsargjoslas teritorija gar Valsts reģionālajiem autoceļiem (Aizkraukle-Dobele),
2. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu
kanalizāciju,
3. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu
kanalizāciju,
4. ūdensteces aizsargjoslas teritorija (Kauču strauts),
5. ceļa servitūts,
6. ceļa servitūts.
2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0375 apgrūtinājumi noteikti
saskaņā ar zemes robežu plānu „Īslīces stacija 3”.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Īslīces stacija 3” ar kadastra numuru 4076 008 0375
zemes robežu plāns, situācijas plāns un apgrūtinājumu plāns un nekustamā īpašuma
„Lepšukalns” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0039, 7,95 ha platībā,
skice uz 1 lapas.
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9. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu H. N. uz pašvaldībai piekritīgā
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Viesturu mazdārziņi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4096 004 0184 daļu.
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, Rundāles novada domes
2009.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
„Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2.p.,ņemot vērā, ka kopējā H. N.
apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir no 1,0 ha līdz 3,0 ha platībā un H.
N., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2011.gada 08.novembra iesniegumu ar lūgumu
pagarināt Zemes nomas līgumu uz zemi ar kadastra numuru 4096 007 0184, 0,03 ha
platībā,
1. pagarināt H.N., personas kods ***, Viesturu pagasta padomē 2007.gada 09.martā
noslēgtā Zemes nomas līguma termiņu uz pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Viesturu mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 004 0184, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0184 daļu, 0,03 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
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 2,0% apmērā no iznomātās zemes vienības daļas
kadastrālās vērtības.

Pielikumā nekustamā īpašuma „Viesturu mazdārziņi” zemes vienības daļas skice uz
1_lapas.
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10. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu H. I. uz pašvaldībai piekritīgā
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Induļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0394.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 1. punktu, kur ir noteikts, ka juridiskajām
un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam (2006.gada 31.augustam) vai šā likuma 23.panta
otrajā daļā minētajos gadījumos, līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav iesniegusi zemes
izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu, vai tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu H. I.
ar Svitenes pagasta padomes 2007.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr.1) izbeigtas lietošanas
tiesības uz ar 1994.gada 28.marta Svitenes pagasta TDP 20 sasaukuma 17.sesijas lēmumu pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi 0,3 ha platībā, un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības uz minēto zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0394.
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” un H.I., personas kods ***, dzīves vieta ***, 2011.gada
07.novembra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemi ar kadastra
numuru 4088 004 0394, 0,3 ha platībā,
1. pagarināt, 2009.gada 30.janvārī Svitenes pagasta padomē noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma termiņu, H. I., personas kods ***, uz pašvaldībai
piekritīgu nekustamā īpašuma „Induļi” kadastra numurs 4088 004 0394, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0394, 0,3 ha platībā, lauksaimnieciskai
darbībai, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu uz 10 (desmit) gadiem līdz
2019.gada 31.janvārim, ar iespēju pagarināt zemes nomas līguma termiņu,
3. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:

1. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Svitenes muiža),
2. Ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (Svitenes upe).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Induļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40880040394 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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11.
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 229” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0268 noteikšanu par pašvaldībai piekritīgu zemi un
iznomāšanu G. B.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4. punktu un 4.1 panta otrās daļas 6.punktu
un atbilstoši 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
3.2.apakšpunktam pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme
atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz
pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās
daļas 8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens
no dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar Rundāles pagasta zemes komisijas 1996.gada 31.oktobra lēmumu, protokols Nr.25, R. N.,
personas kods ***, Rundāles pagastā piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme LLT 229, 0,04 ha
platībā. Ar Rundāles novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu protokols (6.18.p.) R.
N. ar 2008.gada 02.septembri izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un R. N. nav
izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas sniegtajām ziņām, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0268, nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14. un 27.punktiem, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.unktu un 4.1panta otrās daļas 6.punktu, 13.panta pirmās daļas, 8.punktu,
2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”

3.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 2011. gada 28. aprīļa Rundāles novada
domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2.p.,
un 2.1.p., saskaņā ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība,
un G. B., personas kods ***, ***, 2011.gada 08.novembra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu „LLT 229”, kadastra numurs 4076 008 0268, 0,04 ha platībā,
1. noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 229” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0268, 0,04 ha platībā, ir starpgabals un piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda;
2. iznomāt G. B., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „LLT 229”, kadastra numurs 4076 008 0268, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0268, 0,04 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
3. iznomāt nekustamā īpašuma „LLT 229” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4076 008 0268 0,04 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,
4. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
5. noteikt apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „LLT 229” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0268 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 08.01.2012

IZRAKSTS

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

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
29.12.2011.

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

12. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Ņ. S. uz Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” ar kadastra numuru 4076
010 0029 zemes vienību 2,5 ha platībā.
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, Rundāles novada domes
2009.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
„Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2.punktu, ņemot vērā, ka Ņ. S. kopējā
apsaimniekojamās zemes platība ir virs 3,0 ha līdz 10,0 ha un Ņ. S., personas kods ***,
dzīvojošas ***, 2011.gada 15.novembra iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas
līguma termiņu uz zemi ar kadastra numuru 4076 010 0029, 2,5 ha platībā,
1. pagarināt, Ņ. S., personas kods ***, Zemes nomas līguma termiņu uz Rundāles
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes”, kadastra
numurs 4076 010 0029, zemes daļu 2,5 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
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 2,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
4. noteikt apgrūtinājumus iznomātajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 010 0029 daļai:
1. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju,
2. Aizsargjoslas teritorija gar Valsts vietējiem un pašvaldības autoceļiem
(Saulaine-Virsīte-Svitene-Senči),
3. Ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos (Dzirnupīte).

Pielikumā nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 010 0029 daļas skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. K. un R. T. uz Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Umuļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 0030204, 0,3
ha platībā, zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē un zemes
iznomāšanu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktam un 25.panta
pirmās daļas 3.punktam, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta
pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja minētā likuma 23.panta
vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai
nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu
vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt) zemi.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmito daļu, persona iesniegumu lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu iesniedz Valsts zemes dienesta
reģionālajai struktūrvienībai līdz 2010.gada 31.augustam, gadījumā, ja faktiskajā lietošanā
esošā zemesgabala robežu plāns iesniegts reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā līdz 2009.gada 31.augustam.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrā daļa nosaka, ka Valsts
zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībām kadastra datus
līdz 2010.gada 30.decembrim par tām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada
31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā
par samaksu. Iepriekšminētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz šā
likuma panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes
lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās un līdz 2011.gada 30.septembrim
iesniedz to Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.
2011.gada 05.janvārī Rundāles novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas izsniegtos kadastra datus par zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada
31.augustam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti zemes
robežu plāni, bet par kurām līdz 2010.gada 30.augustam nav iesniegti iesniegumi lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās

lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar minētā panta ceturto daļu par zemi, kas
nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes
nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 3.punktu, 23.panta vienpadsmito daļu, likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 1.punktu, Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada
30.decembra vēstuli Nr. 2-04-Z/464, un V. K. 2011.gada 08.jūlija iesniegumu par nomas
pirmtiesību izmantošanu uz zemi „Umuļi” kadastra numurs 4076 003 0204, 0,3 ha
platībā un G. K., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2011.gada 08.jūlija iesniegumu par
nomas pirmtiesību izmantošanu uz zemi „Umuļi”, kadastra numurs 40760030204, 0,3 ha
platībā:
1. noteikt, ka V.K., personas kods *** un R. T., personas kods ***, katram ½
domājamā daļa, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā
minētajā un 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā 2010.gada
1.septembrī ir izbeigušās tiesības lietot ar Rundāles pagasta Zemes komisijas
1996.gada 19.septembra lēmumu Nr.22, pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0204, 0,3 ha platībā,
2. noteikt, ka apbūvēta zemes vienība Umuļi, 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums
4076 003 0204 piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatā,
3. piešķirt V.K. un G. K. (R. T. likumīgajai 1. šķiras mantiniecei) zemes nomas
pirmtiesības uz ½ domājamo daļu katram no nekustamā īpašuma „Umuļi”,
kadastra numurs 4076 003 0204, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
003 0204, 0,3 ha kopplatībā, ar 2010.gada 1.septembri uz 10 gadiem līdz
2020.gada 1.septembrim,
4. uz iznomātās zemes vienības atrodas V. K. un R. T. kopīpašumā piederošas ēkas,
5. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, kas maksājama no 2010.gada 1.septembra,
6. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0204,
apgrūtinājumu:
1. Ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos (Īslīces upe).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Umuļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
003 0204 skice uz 1 lapas.
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14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R. T. uz Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Lielumuļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0199, 2,3 ha
platībā, zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē un iznomāšanu G. K.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktam un 25.panta pirmās daļas 3.punktam,
juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas, ja minētā likuma 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos
Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai
par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt) zemi.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmito daļu, persona iesniegumu lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai
līdz 2010.gada 31.augustam, gadījumā, ja faktiskajā lietošanā esošā zemesgabala robežu plāns
iesniegts reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā līdz 2009.gada
31.augustam.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrā daļa nosaka, ka Valsts zemes
dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībām kadastra datus līdz 2010.gada
30.decembrim par tām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts
iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Iepriekšminētā panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma panta otrajā daļā norādītajiem kadastra
datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās
un līdz 2011.gada 30.septembrim iesniedz to Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.
2011.gada 05. janvārī Rundāles novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionāls
nodaļas izsniegtos kadastra datus par zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti zemes robežu plāni, bet par
kurām līdz 2010.gada 30.augustam nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas

pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā
ar minētā panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku
(būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var
atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma
vai iznomājama citai personai.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas 1.punktu, pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 3.punktu, 23.panta vienpadsmito daļu, likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 1.punktu, Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada
30.decembra vēstuli Nr.2-04-Z/464, un G. K., personas kods ***, dzīvojošas ***(R. T.
likumīgās 1.šķiras mantinieces) 2011.gada 08.jūlija iesniegumu par nomas pirmtiesību
izmantošanu uz zemi „Lielumuļi”, kadastra numurs 4076 003 0199, 2,3 ha platībā:
1. noteikt, ka R. T., personas kods ***, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 3.punktā minētajā un 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā
datumā 2010.gada 1.septembrī ir izbeigušās tiesības lietot ar Rundāles pagasta
Zemes komisijas 1996.gada 19.septembra lēmumu Nr.22, pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi ar kadastra apzīmējums 4076 003 0199, 2,3 ha platībā,
2. noteikt, ka neapbūvēta zemes vienība „Lielumuļi”, kadastra numurs
40760030199, 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 40760030199 piekrīt
pašvaldībai un ir ierakstāma uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā,
3. piešķirt G. K. nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma „Lielumuļi”, kadastra
numurs 4076 003 0199, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0199,
2,3 ha platībā, ar 2010.gada 1.septembri uz 10 gadiem līdz 2020.gada
1.septembrim,
4. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, kas maksājama no 2010.gada 1.septembra,
5. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40760030199, 2.3 ha
platībā apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts,
2. Ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos (Īslīces upe),
3. Aizsargjoslas teritorija gar Valsts vietējiem un pašvaldības autoceļiem
(Mazrundāle-Vecrundāle),
4. Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Lielumuļi” kadastra numurs 4076 003 0199 zemes
vienības ar kadastra numuru 40760030199 skice uz 1 lapas.
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15. Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Īcēni” ar kadastra
numuru 4076 009 0004 izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
„Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2011.gada 12. aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11.punktiem,
Rundāles novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu”, Ministru kabineta
noteikumu Nr.977 ”Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām”
5.punktu un P.A., personas kods ***, 2011.gada 19.decembra iesniegumu, kurā tiek
lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Īcēni”, kadastra numurs 4076 009 0004,
99,9 ha kopplatībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0004, divus zemes
gabalus aptuveni 15,0 ha un 10,0 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Īcēni”, kadastra numurs
4076 009 0004, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0004, kuras
platība ir 99,9 ha, divus zemes gabalus aptuveni 15,0 ha un 10,0 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 Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Īcēni”, kadastra numurs 4076 009 0004, saskaņā ar
pielikumu.
Pielikumā Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Īcēni” ar kadastra numuru 4076 009 0004.
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16. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Kreņģeļi” ar kadastra numuru 4088 009
0001 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
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”, 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 29.decembra
(prot. Nr. 9.,10.p.) apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles
novada teritorijas plānojumu” , Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembrī
apstiprināto Darba uzdevumu Zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “
Kreņģeļi”, kadastra numurs 4088 009 0001 un VSIA „Latvijas valsts mērnieks”,
sertifikāts Nr.***, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Kreņģeļi”, kadastra numurs 4088 009 0001, Rundāles
novada Svitenes pagastā un nosaukuma „Zemgaļi” piešķiršanu atdalāmajam zemes
gabalam:
1. apstiprināt Rundāles novada Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Kreņģeļi”,
kadastra numurs 4088 009 0001, Zemes ierīcības projektu;
2. atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101.
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17. Par atļauju atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Sējas” ar kadastra
numuru 4096 002 0001 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0135 un jauna
nosaukuma piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
20.jūnija likumu „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, Rundāles novada domes 2009. gada
27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 un Ā. B., personas kods ***
dzīvojošs ***, 2011.gada 12.decembra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Sējas”, kadastra numurs 4096 002 0001, vienu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4096 007 0135, 10,06 ha platībā un piešķirt nosaukumu
Jaunrugāji,
1. atļaut atdalīt no Viesturu pagasta, nekustamā īpašuma „Sējas” kadastra
numurs 4096 002 0001, vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007
0135, 10,06 ha platībā neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunrugāji” no nekustamā īpašuma „Sējas”,
kadastra numurs 4096 007 0001, atdalāmajai neapbūvētajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4096 007 0135.
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18. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala „Trizuļi” ar
kadastra numuru 40760030152, privatizācijas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2011.gada 27.oktobrī Rundāles novada dome ir apstiprinājusi neapbūvēta zemesgabala
„Trizuļi” Rundāles pag., Rundāles nov., kadastra apzīmējums 4076 003 0152, platībā 0,2226
ha, privatizācijas izsoles noteikumus ar augšupejošu soli (viens solis LVL 20,00). Objekta
nosacītā cena LVL 623,40, objekta augstākā nosolītā cena LVL 643,40.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu
privatizāciju” 41.pantu, ņemot vērā Rundāles novada domes 2011.gada 27.oktobra
lēmumu Nr.15 „Par neapbūvēta zemesgabala „Trizuļi”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā ar kadastra numuru 40760030152 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu”,
Pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles pagastā „Trizuļi” ar kadastra
apzīmējumu 40760030152 privatizācijas izsoles protokolu Nr.8, kā arī pamatojoties uz
neapbūvēta zemesgabala „Trizuļi” Rundāles pagastā, Rundāles novadā privatizācijas
noteikumu Pielikuma Nr.3 27. un 28.punktiem
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
Rundāles pagastā „Trizuļi” ar kadastra apzīmējumu 40760030152 privatizācijas
izsoles rezultātus;
2. uzdot juridiskajai nodaļai sagatavot zemesgabala pirkuma līgumu starp
Rundāles novada domi un izsoles uzvarētāju V. B., ***, dzīvojošu ***, Rundāles
novadā 10 (desmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā izsoles protokols Nr.8 uz 2 (divām) lpp.
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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19. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala „Sprigulīši” ar
kadastra numuru 40760030148, privatizācijas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2011.gada 27.oktobrī Rundāles novada dome ir apstiprinājusi neapbūvēta zemesgabala
„Sprigulīši” Rundāles pag., Rundāles nov., kadastra apzīmējums 4076 003 0148, platībā
0,1808 ha, privatizācijas izsoles noteikumus ar augšupejošu soli (viens solis LVL 20,00).
Objekta nosacītā cena LVL 512,40, objekta augstākā nosolītā cena LVL 532,40.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu
privatizāciju” 41.pantu, ņemot vērā Rundāles novada domes 2011.gada 27.oktobra
lēmumu Nr.14 „Par neapbūvēta zemesgabala „Sprigulīši”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā ar kadastra numuru 40760030148 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu”,
Pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles pagastā „Sprigulīši” ar
kadastra apzīmējumu 40760030148 privatizācijas izsoles protokolu Nr.7, kā arī
pamatojoties uz neapbūvēta zemesgabala „Sprigulīši” Rundāles pagastā, Rundāles
novadā privatizācijas noteikumu Pielikuma Nr.3 27. un 28.punktiem,
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
Rundāles pagastā „Sprigulīši” ar kadastra apzīmējumu 40760030148
privatizācijas izsoles rezultātus;
2. uzdot juridiskajai nodaļai sagatavot zemesgabala pirkuma līgumu starp
Rundāles novada domi un izsoles uzvarētāju V. B., ***, dzīvojošu ***, Rundāles
novadā 10 (desmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā izsoles protokols Nr.7 uz 2 (divām) lpp.
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
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20. Par Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Rundāles pils apbūves ansamblis”
individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekta apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5. un
13.punktiem, 2002.gada 22.maija likuma „Teritorijas plānošanas likums” 4.panta
7.punktu, 2003.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.392 „Kultūras
pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”, Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas, VA „Rundāles Pils muzejs” un Rundāles novada
domes 2010.gada 19.jūlijā noslēgto līgumu par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
„Rundāles pils apbūves ansamblis” individuālās aizsardzības zonas projekta izstrādi un
ar to saistīto apsekošanas, izpētes un materiālu noformēšanas darbu veikšanu, SIA
„Vides Konsultācijas birojs” izstrādāto projektu „Valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļa „Rundāles pils apbūves ansamblis” individuālās aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) projekts” un ņemot vērā Sabiedriskās apspriešanas pārskatu par sabiedriskās
apspriešanas gaitu laika periodā no 2011.gada 7.novembra līdz 2011.gada
30.novembrim,
1. apstiprināt SIA „Vides konsultāciju birojs” izstrādāto projektu „Valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa „Rundāles pils apbūves ansamblis” individuālās
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts”,
2. projektu „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Rundāles pils apbūves
ansamblis” individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts” iesniegt
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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Rundāles novada domes
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Rundāles novadā, 08.01.2012
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21. Par Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025. gadiem 1.redakcijas un
Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36. un 38.punktu, SIA „Reģionālie
projekti” izstrādāto Rundāles novada Teritorijas plānojumu, kas sastāv no
Paskaidrojuma raksta, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Vides
pārskata projekta, Pārskata par Teritorijas plānojuma izstrādi un grafiskās daļas,
1. nodot SIA „Reģionālie projekti” izstrādāto Rundāles novada teritorijas
plānojuma 2012.-2025.g. pirmo redakciju un Vides pārskata projektu
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
2. noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 30.janvāra līdz
2012.gada 12.martam;
3. publicēt paziņojumus par Rundāles novada teritorijas plānojuma 2012.-2025.g.
pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu vietējā
laikrakstā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietot pašvaldības mājas lapā;
4. organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Rundāles pagasta Pilsrundālē,
Svitenes pagasta Svitenē un Viesturu pagasta Bērstelē;
5. ar Rundāles novada Teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata
projektu var iepazīties:
–

Rundāles novada domē, Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā,
pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz
17.00, piektdien no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00;

–

Svitenes pagasta pārvaldē, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā,
pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz
17.00, piektdien no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00;

–

Viesturu pagasta pārvaldē, Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles novadā,
pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz
17.00, piektdien no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00;

– un
Rundāles
novada
domes
mājas
lapā
internetā
http://www.rundale.lv/lv/pasvaldiba/teritorijas_planojums.htm
kontaktpersonas SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa
Pētersone t.29419002 un Rundāles novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
Inta Klīve t.63962236, 26620205;
6. ierosinājumi un priekšlikumi iesniedzami rakstiskā veidā līdz 2012.gada
12.martam personīgi darba laikā Rundāles novada domes ēkā 2.stāvā, kancelejā
vai nosūtāmi pa pastu uz adresi Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles
novads, LV-3921, vai elektroniski parakstītā vēstulē pa e-pastu uz adresi
dome@rundale.lv, Svitenes pagasta pārvaldes ēkā 2.stāvā Svitenē, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā un Viesturu pagasta pārvaldes ēkā 2.stāva Bērstele,
Viesturu pagastā, Rundāles novadā.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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22. Par aukstā ūdens un kanalizācijas tarifiem Bērsteles ciematā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka novada dome var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko
sniedz pašvaldības iestādes, 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”,
1. noteikt aukstā ūdens tarifu ūdens lietotājiem Ls 0,72 par 1 m3 bez PVN;
1.1. piemērot vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdens apgādi aukstā ūdens
patēriņu 4,5 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs;
1.2. piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu ūdens apgādi
aukstā ūdens patēriņu 9 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav uzstādīts ūdens
skaitītājs.
2. noteikt kanalizācijas tarifu ūdens lietotājiem Ls 0,83 par 1 m3 bez PVN;
2.1.

piemērot vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu kanalizācijas sistēmu
kanalizācijas patēriņu 4,5 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav uzstādīts
ūdens skaitītājs;

2.2. piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu kanalizācijas
sistēmu kanalizācijas patēriņu 9 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav
uzstādīts ūdens skaitītājs.
3. uzdot Viesturu pagasta pārvaldes vadītājam Naurim Brūvelim informēt ūdens
lietotājus par pieņemtajiem tarifiem.
4. noteikt, ka tarifi stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri.
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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23. Par aukstā ūdens un kanalizācijas tarifiem Viesturu ciematā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka novada dome var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko
sniedz pašvaldības iestādes, 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”,
1. noteikt aukstā ūdens tarifu ūdens lietotājiem Ls 0,83 par 1 m3 bez PVN;
1.1. piemērot vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdens apgādi aukstā ūdens
patēriņu 4,5 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs;
1.2. piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu ūdens apgādi aukstā
ūdens patēriņu 9 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav uzstādīts ūdens
skaitītājs.
2. noteikt kanalizācijas tarifu ūdens lietotājiem Ls 0,61 par 1 m3 bez PVN;
2.1. piemērot vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu kanalizācijas sistēmu
kanalizācijas patēriņu 4,5 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav uzstādīts
ūdens skaitītājs;
2.2. piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu kanalizācijas
sistēmu kanalizācijas patēriņu 9 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav
uzstādīts ūdens skaitītājs.
3. uzdot Viesturu pagasta pārvaldes vadītājam Naurim Brūvelim informēt ūdens
lietotājus par pieņemtajiem tarifiem.
4. noteikt, ka tarifi stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri.
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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24. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par
grozījumiem Rundāles novada domes 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.14 „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.14 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2011.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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25. Par Rundāles novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par
Rundāles novada domes budžetu 2012.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.15 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2012.gadam”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu
2012.gadam” uz 9 lpp.
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29.12.2011.

(prot.Nr.12., 26.p.)

26. Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Rundāles novada Viesturu pagasta
pensionāru apvienība „Vakarvējš”” projekta „Pensionāru sadraudzības pasākums
„Zem eņģeļa spārniem”” realizācijai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Rundāles novada domes Nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles
novada sabiedrisko organizāciju darbībai”, biedrības „Rundāles novada Viesturu
pagasta pensionāru apvienības „Vakarvējš””, Reģ.Nr. 40008170628, juridiskā adrese
„Skolas iela 1”, Viesturi, Viesturu pagasts, Rundāles novads un biedrības „Rundāles
novada Viesturu pagasta pensionāru apvienības „Vakarvējš”” 2011.gada 23.decembrī
iesniegto projekta pieteikumu un iesniegumu, kurā lūdz izskatīt un apstiprināt projekta
pieteikumu finansējuma piešķiršanai,
piešķirt Ls 300,00 Sabiedriskās organizācijas „Rundāles novada Viesturu pagasta
pensionāru apvienība „Vakarvējš”” projekta „Pensionāru sadraudzības pasākums
„Zem eņģeļa spārniem”” realizācijai, pārskaitot līdzekļus biedrības kontā.
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