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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
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(prot.Nr.1.,2.p.)

2.Par biedrības „Vēsturisko rekonstrukciju studija „ROKOKO”” projekta pieteikumu
„Galantā gadsimta dejas”.
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 „Vēsturisko rekonstrukciju
studija „ROKOKO””, Reģ.Nr.***, juridiskā adrese „Sēļi - **”, Pilsrundāle, Rundāles
pagasts, Rundāles novads, projekta pieteikumu un biedrības „Vēsturisko rekonstrukciju
studija „ROKOKO”” iesniegumu, kurā lūdz izskatīt un apstiprināt projekta pieteikumu
finansējuma piešķiršanai,
piešķirt finansējumu LVL 300,00 apmērā Sabiedriskās organizācijas - biedrības
„Vēsturisko rekonstrukciju studija „ROKOKO”” projekta „Galantā gadsimta
dejas” realizācijai, pārskaitot līdzekļus biedrības kontā.
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3. Par jauna nosaukuma „Jaunstrautiņi” un adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam
Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Bez adreses” ar kadastra numuru ***.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu
un Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
2.9.punktu un Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 14.punktu,
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Bez
adreses”, kadastra numurs ***, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu **, 2,0 ha platībā, un ēkas ar kadastra apzīmējumu **, jaunu
nosaukumu „Jaunstrautiņi” un adresi „Jaunstrautiņi”, Rundāles pagasts, Rundāles
novads.
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4. Par jauna nosaukuma „Mazstrautiņi” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Rundāles ciemats 3” ar kadastra numuru ***.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.punktu,
piešķirt jaunu nosaukumu „Mazstrautiņi” pašvaldībai piekritīgajam Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Rundāles ciemats 3”, kadastra numurs **, 5,0
ha platībā.
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Rundāles novada domes
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5.Par jauna nosaukuma „Lielstrautiņi” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Rundāles ciemats 4” ar kadastra numuru ***.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.punktu,
piešķirt jaunu nosaukumu „Lielstrautiņi” pašvaldībai piekritīgajam Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Rundāles ciemats 4”, kadastra numuru ***, 8,0
ha platībā.
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6. Par jauna nosaukuma „Zvani” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Rundāles ciemats 8” ar kadastra numuru ***.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.punktu,
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Rundāles ciemats 8”, kadastra numurs ***, nosaukumu „Zvani”.
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7. Par jauna nosaukuma „Zvaniņu lauks” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Rundāles ciemats 9” ar kadastra numuru ***.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.punktu,
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Rundāles ciemats 9”, kadastra numurs ***, nosaukumu „Zvaniņu lauks”.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 17.02.2012

(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
26.01.2012.

(prot.Nr.1.,8.p.)

8.Par jauna nosaukuma ”Austrumnieki” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam Svitenes
pagasta nekustamajam īpašumam „Bez adreses” ar kadastra numuru ***.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.punktu,
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Bez
adreses”, kadastra numurs ***, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu ***, 1,0 ha platībā, un ***, 1,0 ha platībā , nosaukumu
„Austrumnieki”.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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9. Par jauna nosaukuma „Tauriņu lauki” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam Viesturu
pagasta nekustamajam īpašumam „Pie Tauriņiem”, kadastra numurs ***.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.pantu,
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam „Pie
Tauriņiem”, kadastra numurs ***, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** ar kopējo platību 5,0 ha,
nosaukumu „Tauriņu lauki”.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 17.02.2012
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Aivars Okmanis
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10. Par jauna nosaukuma „Viesturu lauki” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam Viesturu
pagasta nekustamajam īpašumam „Zeme pie Viesturu skolas”, kadastra numurs ***.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.pantu,
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam
„Zeme pie Viesturu skolas”, kadastra numurs ***, kas sastāv no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem ***, ***, *** ar kopējo platību 1,47 ha, nosaukumu
„Viesturu lauki”.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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11. Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam,
nekustamajam īpašumam „Krastiņi” ar kadastra numuru ***, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** un ēkas ar kadastra apzīmējumu ***.
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” 2.8. punktam un J.K.,
personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta „***”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, 2012.gada 02.janvāra iesniegumu par adreses piešķiršanu uz
nekustamā īpašuma Krastiņi kadastra numurs *** esošajai ēkai,
piešķirt Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, nekustamajam
īpašumam „Krastiņi” ar kadastra numuru ***, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** un ēkas ar kadastra apzīmējumu *** adresi - **, Rundāles
pag. Rundāles nov., LV 3921.
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12.Par dzīvojamās platības maiņu D.D.
2011.gada 4.novembrī Rundāles novada domē saņemts D.D. iesniegums, kurā iedzīvotāja
lūdz mainīt lielākas platības dzīvokli pret mazākas platības dzīvokli sadzīves apstākļu dēļ un
saistībā ar nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu, lai nokļūtu darba vietā, ienākumi
pārsniedz izdevumus.
Priekšlikums izīrēt divistabu dzīvokli Saulainē 21 dz.**.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
14.punkta b) apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri D.D. iesniegumu
1. atļaut dzīvokļa pēc adreses „Kurši”** Rundāles pagastā, Rundāles novadā maiņu
pret dzīvokli pēc adreses Saulainē 21 dz.**.Saulaine, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā;
2. noslēgt dzīvojamās telpas pēc adreses Saulainē 21 dz.**.Saulaine, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā īres līgumu ar D.D. uz nenoteiktu laiku.
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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13. Par dzīvojamās platības izīrēšanu O.D.
Rundāles novada domē 2012.gada 2.janvārī saņemts O.D., personas kods ***, dzīvojoša
„Ausmas” *, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kurā lūdz izīrēt dzīvokli pēc adreses
„Kamenes”* Svitenes pagastā, Rundāles novadā. Saņemts Sociālā dienesta atzinums par to,
ka O.D. atbilst personu kategorijai (pensijas vecuma persona, kurai nav apgādnieku), kurai
saskaņā ar Rundāles novada domes Saistošo noteikumu Nr.8 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 4.1. punktu, ir tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
14.punkta b) apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro
daļu, 6.panta otro daļu, 11.1 pantu un 2012.gada 2.janvāra O.D. iesniegumu.
a. noslēgt dzīvojamās telpas pēc adreses „Kamenes”* Svitenes pagastā, Rundāles
novadā 34,34 kvadrātmetru platībā īres līgumu ar O.D. uz nenoteiktu laiku;
b. dzīvojamās telpas īres maksu noteikt Ls 0,22 (divdesmit divi santīmi), par vienu
dzīvojamās telpas kvadrātmetru.
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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14. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu I.Š.
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 6.6., 16. un 17.punktu, 2012.gada
16.janvāra I.Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta Ģertrūdes iela 51-**, Rīga, LV1011, iesniegumu par dzīvokļa izīrēšanu Saulaines sociālajā centrā,
1. izīrēt Saulaines Profesionālās vidusskolas angļu valodas skolotājai I.Š., personas
kods ***, deklarētā dzīvesvieta Ģertrūdes iela 51-**, Rīga, LV-1011, dzīvojamās
telpas – dzīvokli Nr.*** Saulaines sociālajā centrā ar kopējo platību 26.9 m2
(guļamistaba 10.0 m2, dzīvojamā telpa 14.0 m2, tualete 2.9 m2),
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 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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15. Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektiem,
dzīvojamajai mājai „Jēdžūni” ar kadastra apzīmējumu ***, angāram ar kadastra
apzīmējumu ***, kaltei ar kadastra apzīmējumu *** un graudu tornim ar kadastra
apzīmējumu ***.
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” 2.8. punktam un S.M.,
personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta „***”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles
novads, 2012.gada 04.janvāra iesniegumu par adreses piešķiršanu uz nekustamā
īpašuma Jēdžūni, kadastra numurs ***, esošajām ēkām,
1. piešķirt Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, dzīvojamajai
mājai ar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas uz nekustamā īpašuma
„Jēdžūni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, adresi „***”, Rundāles
pag., Rundāles nov., LV3901,
piešķirt Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektiem, angāram ar kadastra
apzīmējumu ***, kaltei ar kadastra apzīmējumu *** un graudu tornim ar kadastra
apzīmējumu ***, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Jēdžūni” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 010.
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16. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Kauļi”, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem ***, ***, ***.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
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 un I.P., personas kods ***, dzīvojošas Lauktehnika 14-**,
Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, E.P. pilnvarotās personas, 2012.gada
6.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts noteikt nekustamajam īpašumam „Kauļi” zemes
lietošanas mērķi, zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
noteikt nekustamajam īpašumam Viesturu pagastā „Kauļi”, kas sastāv no zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem ***, ***, ***, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101.
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17. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš
2.14”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu V.M.
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, 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 2.1. punktu, saskaņā ar kuru
zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība, kā arī ņemot vērā to, ka V.M. nav
apsaimniekošanā zeme Rundāles novadā un V.M., personas kods ***, adrese Dienesta viesnīca
1-***, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, 2011.gada 06.decembra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemi Saulaines mazdārziņš 2.14 kadastra numurs ***, 0,05 ha platībā,
1. iznomāt V.M., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 2.14” kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***,
0,05 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 2.14, zemes vienību 0,05 ha platībā uz
vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts,
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils).

Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.14” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu ***, skice uz 1 lapas.
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18.Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu V.K. uz pašvaldībai piekritīgiem Rundāles
pagasta nekustamo īpašumu „Lielstrautiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu,
0,62 ha platībā, „Mazstrautiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 2,5 ha
platībā, un „Jaunstrautiņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 2,0 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.augustā izdotajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvārī izdotajiem
Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un
piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2.
punktu un to, ka V.K. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir virs
3,0 ha un līdz 10,0 ha un V.K., personas kods ***, dzīvojošs ***, Pilsrundāle, Rundāles
pagasts, Rundāles novads, 2011.gada 05.decembra iesniegumu ar lūgumu pagarināt
Zemes nomas līgumu uz zemi Rundāles ciemats 4, kadastra numurs ***, 0,62 ha platībā,
Rundāles ciemats 3, kadastra numurs ***, 2,5 ha platībā un nekustamā īpašuma „Bez
adreses” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 2,0 ha platībā,
1. pagarināt, Zemes nomas līgumu termiņu V.K., personas kods ***, uz pašvaldībai
piekritīgu nekustamo īpašumu „Lielstrautiņi”, kadastra numurs ***, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,62 ha platībā, „Mazstrautiņi”,
kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 2,5 ha
platībā un uz nekustamā īpašuma „Jaunstrautiņi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 2,0 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām, izsakot līgumu
jaunā redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līgumu 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 iznomātajām zemes vienībām apgrūtinājumus:
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļai;
1. Ceļa servitūts.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***;
2. Ceļa servitūts.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļai;
3. Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamo īpašumu „Lielstrautiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***,
„Mazstrautiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** un „Jaunstrautiņi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
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19. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Austrumnieki”, kadastra
numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu M.C.
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., 2.1. punktiem, saskaņā ar kuriem zemes
vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un ņemot vērā to, ka M.C.
Rundāles novada teritorijā apsaimnieko zemi, kuras kopējā platība lielāka par 10,0 ha
un M.C., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta Ausmas-**, Svitenē, Svitenes
pagasta, Rundāles novadā, 2011.gada 13.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, 1,0 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
a. iznomāt M.C., personas kods ***, pašvaldībai piekrītīga nekustamā īpašuma
„Austrumnieki”, kadastra numurs **, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
**, 1,0 ha platībā;
b. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu **, 1,0 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;
c. noteikt nomas maksu gadā 3,0% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
d. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts.
Pielikumā iznomātās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
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20. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu A.R. uz pašvaldībai piekritīga Svitenes
pagasta nekustamā īpašuma „Austrumnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***.
Atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 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 un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu A.R. ar
Svitenes pagasta padomes 2007.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr.1) izbeigtas lietošanas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 1,0 ha platībā un piešķirtas zemes
nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un pamatojoties uz šo
lēmumu 2009.gada 30.janvārī noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar A.R. par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 1,0 ha platībā, nomu, izmantojot zemes nomas
pirmtiesības,
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”, un A.R., personas kods ***,
dzīvojoša Kamenēs-*, Svitenes pagasts, Rundāles novads, 2011.gada 28.novembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemi ar kadastra numuru ***,
1,0 ha platībā,
1. pagarināt, 2009.gada 30.janvārī Svitenes pagasta padomē noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma termiņu, A.R., personas kods ***, uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Austrumnieki”, kadastra numurs ***, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 1,0 ha platībā, lauksaimnieciskai ražošanai,
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 apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Austrumnieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***,
skice uz 1 lapas.
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21. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu A.B. uz pašvaldībai piekritīgu nekustamā
īpašuma „Rundāles ciemats 6” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,02 ha
platībā, „Mazstrautiņi, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,27 ha platībā, un
„Lielstrautiņi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,35 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 Saistošie noteikumi Nr.1
„Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2.punktu un A.B., personas kods **,
dzīvojošas Druviņas-*, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, 2011.gada
23.decembra iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz
„Rundāles ciemats 6”, kadastra numurs ***, daļu 0,02 ha, „Rundāles ciemats 3”,
kadastra numurs ***, daļu 0,27 ha un „Rundāles ciemats 4”, kadastra numurs *** daļu,
0,35 ha platībā un ņemot vērā to, ka A.B. kopējā apsaimniekojamās zemes platība ir līdz
1,0 ha,
e. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu A.B., personas kods *** uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 6”, kadastra numurs ***,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,02 ha platībā,
„Mazstrautiņi”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** daļu, 0,27 ha platībā, un „Lielstrautiņi”, kadastra numurs ***, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,35 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
f. 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;
g. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības;
h. noteikt iznomātajām zemes vienībām apgrūtinājumus:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļai:
1. Ceļa servitūts.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ** daļai:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā:
1. Nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 6” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** daļas skices uz 1 lapas;
2. Nekustamā īpašuma „Mazstrautiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
daļas skices uz 1 lapas;
3. Nekustamā īpašuma „Lielstrautiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
daļas skices uz 1 lapas.
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22. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Mazstrautiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu S.G.
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.punktu un S.G., personas
kods ***, dzīvojošas Vaski-**, Pilsrundāle, Rundāles pagasts Rundāles novads,
2011.gada 14.decembra iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz zemi
ar kadastra numuru ***, 0,45 ha platībā,
1. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu S.G., personas kods ***, uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Mazstrautiņi”, kadastra numurs ***, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,45 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 1.5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajam nekustamajam īpašumam „Mazstrautiņi” apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mazstrautiņi” zemes vienības daļas skice uz 1 lapas.
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23.Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu V.L. uz pašvaldībai piekritīgu Rundāles
pagasta nekustamo īpašumu ”Pilsrundāles ciemats 1”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** daļu, „Lielstrautiņi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, „Zvani” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu un „Zvaniņu lauks” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** 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 Saistošie noteikumi Nr.1
„Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2.punktu un ņemot vērā, ka *** Rundāles
novadā apsaimnieko zemi, kuras kopējā platība ir no 3,0 līdz 10,0 ha un ***, personas
kods ***, dzīvojošas ***, Pilsrundāle, Rundāles pagasts Rundāles novads, 2011.gada
28.decembra iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līgumu uz „Pilsrundāles
ciemats 1”, kadastra numurs ***, zemes daļu 0,81 ha, „Rundāles ciemats 4”, kadastra
numurs ***, zemes daļu 2,3 ha, „Rundāles ciemats 8”, kadastra numurs ***, zemes daļu
0,9 ha un „Rundāles ciemats 9”, kadastra numurs ***, zemes daļu 0,5 ha platībā,
1. pagarināt, Zemes nomas līgumu termiņu V.L., personas kods ***, uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1”, kadastra numurs ***,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,81 ha platībā,
„Lielstrautiņi”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** daļu, 2,55 ha platībā, „Zvani”, kadastra numurs **, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu ** daļu, 1,05 ha platībā, un „Zvaniņu lauks”, kadastra
numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,62 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt Zemes nomas līgumu 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 sekojošus apgrūtinājumus:
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļai,

1. ceļa servitūts,
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils
apbūves ansamblis),
3. ceļa servitūts,
4. aizsargjoslas teritorija gar autoceļu pilsētās un ciemos gar ielām un
autoceļiem (Dzirnieki - Pilsrundāle),
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļai:
2. ceļa servitūts,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļai:
1. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20kV,
2. ceļa servitūts,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļai;
1. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20kV,
2. aizsargjoslas teritorija gar pazemes sakaru tīklu līniju un kabeļu
kanalizāciju,
3. aizsargjoslas teritorija gar autoceļu pilsētās un ciemos gar ielām un
autoceļiem (Dzirnieki-Pilsrundāle).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1”, zemes vienības daļas ar kadastra
apzīmējumu ***, „Lielstrautiņi”, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu ***, „Zvani”,
zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu *** un „Zvaniņu lauks” zemes vienības daļas ar
kadastra apzīmējumu *** skices uz 3 lapām.
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24. Par pašvaldībai piekritīgu Viesturu pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem ***,
***, ***, ***, *** iznomāšanu N.B.
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.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles
novada teritorijas plānojumu”, Rundāles novada domes 2011 gada 27.janvārī
apstiprināto Saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un
piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2. un
2.1. punktiem saskaņā ar kuru zemes vienības tika izsludinātas kā brīvas nomas zemes
vienības, un ņemot vērā to, ka N.B. Rundāles novadā kopējā apsaimniekojamā zemes
platība ir no 3,0 līdz 10,0 ha un N.B., personas kods ***, dzīvojošs ***, Viesturu
pagasts, Rundāles novads, 2012.gada 03.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi
Zeme pie Viesturu skolas kadastra numurs ***, ***, Pie Tauriņiem kadastra numurs
*** un Liepu iela 3 kadastra numurs *** lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
i. iznomāt, N.B., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu nekustamā īpašuma
„Zeme pie Viesturu skolas”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem ***, 0,42 ha platībā un ***, 0,6 ha platībā, nekustamā īpašuma
„Pie Tauriņiem”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
**, 0,53 ha platībā, un nekustamā īpašuma „Liepu iela 3”, kadastra numurs ***
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 0,27 ha platībā, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai,
j. iznomāt zemes vienības 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,
k. nomas maksu gadā noteikt 2,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
l. iznomātājām zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus:
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***:
1. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju zemes pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV,
2. aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem
(Mežotne-Viesturi-Jaunsvirlauka).
3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***

4. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju zemes pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV.
5. aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem
(Mežotne-Viesturi-Jaunsvirlauka).
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***:
1.ceļa servitūts.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***:
1.ceļa servitūts.
Pielikumā: 1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** skice uz 1 lapas;
2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** skice uz 1 lapas.
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25.Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 240”, kadastra
numurs ***, iznomāšanu M.P.
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 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.punktu, saskaņā ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā
brīva nomas zemes vienība un M.P., personas kods ***, adrese LLT 16-*, Rītausmas,
Īslīces pagasts, Bauskas novads, 2011.gada 19.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt
zemi „LLT 240”, kadastra numurs ***, 0,14 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
ņemot vērā, ka kopējā M.P. apsaimniekojamā platība Rundāles novadā ir līdz 1 ha un,
ka pieprasītās zemes vienības platība ir 0,05 ha,
1. iznomāt M.P., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„LLT 240”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***,
0,05 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 0,05 ha platībā, uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
Pielikumā nekustamā īpašuma „LLT 240” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, skice
uz 1 lapas.
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26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajai personai M.S.
Rundāles novada domē izskatīts 2011.gada 27.decembra M.S., personas kods ***, dzīvojošas
„Saulgrieži”dz.***, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV- 3921, iesniegums, kurā lūgts
piemērot nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par personas īpašumā esošajiem
nekustamiem īpašumiem.
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.
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 pirms taksācijas gada, t.i. 2012.gada 1.februāra,
iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.*** kopija. M.S. par
nomas lietošanā nodoto zemesgabalu un īpašumā esošajiem īpašumiem, uz iesnieguma
saņemšanas brīdi, ir samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu līdz 2011.gada
31.decembrim.
M.S. īpašumā ir nekustamais īpašums „Saulgrieži”dz.***, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, kadastra Nr.***, kas sastāv no dzīvokļa ar būves kadastra apzīmējumu ***,
Pilsrundāle ** zemes vienības 0.0397 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.***, Pilsrundāles
garāža Nr.* zemes vienības 0.0106 ha platībā uz kuras atrodas garāža ar kadastra Nr.***,
iepriekšminētie nekustamie īpašumi personas īpašumā ir vairāk nekā piecus gadus. Kā arī
nomas zeme mazdārziņš bez adreses 0.03ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.***.

Nomas zemei mazdārziņš bez adreses 0.03ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.*** un
Pilsrundāles garāža Nr.* zemes vienības 0.0106 ha platībā uz kuras atrodas garāža ar kadastra
Nr.***, nekustamā īpašuma nodokļa samazinājums 50% apmērā kā politiski represētajai
personai netiek piešķirts 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.
Nomas zeme mazdārziņš bez adreses 0.03ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.*** ir
Rundāles novada domes valdījumā, bet Pilsrundāles garāža Nr.* zemes vienības 0.0106 ha
platībā uz kuras atrodas garāža ar kadastra Nr.*** ir M.S. nekustamais īpašums, kuram nav
paredzēti nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumi likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta otrajā daļā.
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:
nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai
M.S., personas kods ***, 2012.gadā piemērot par nekustamā īpašuma „Saulgrieži”dz.**,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.**, kas sastāv no dzīvokļa ar būves
kadastra apzīmējumu ***, Pilsrundāle *** zemes vienības 0.0397 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu Nr.***.
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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27. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu pašvaldības
apsaimniekojamās dzīvojamās mājās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kurā noteikts, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības
pakalpojumiem, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50.panta sesto un septīto daļu, 2009.gada 22.oktobra Rundāles novada domes lēmumu
Nr.5 (prot.Nr.7) „Par apsaimniekošanas maksu pašvaldības apsaimniekojamās
dzīvojamās mājās”,
1. noteikt, ka ar Rundāles novada domes lēmumu Nr.5 (prot.Nr.7) „Par
apsaimniekošanas maksu pašvaldības apsaimniekojamās dzīvojamās mājās”
noteiktie samazinātie dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tarifi
pašvaldības apsaimniekojamās dzīvojamās mājās piemērojami līdz 2012.gada
31.decembrim,
2. attiecināt samazinātos dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
tarifus arī uz dzīvojamo māju „Saulgrieži”,
3. uzdot Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājam Ivaram Čerļenokam informēt
minēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus par pieņemto
lēmumu,
Pielikumā: Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķini uz 18 lapām.
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.
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28. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kņadas” ar kadastra apzīmējumu
*** izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 10.pantu
Rundāles novada domes Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas
2012.gada 9.janvāra lēmumu (prot.Nr.2, 1.p.)
1. organizēt Rundāles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu ar
kadastra apzīmējumu *** – zemes gabalu „Kņadas”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, ar kopējo platību 0.09ha un dzīvojamo māju ar būves
kadastra apzīmējumu ** ar kopējo platību 345.7m2 atklāto mutisko izsoli ar
augšupejošu soli,
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala
„Kņadas” un dzīvojamās mājas „Kņadas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā,
izsoles noteikumus,
3. uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt izsoli atbilstoši
izsoles Noteikumiem.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kņadas” Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, izsoles noteikumi uz 3 (trīs) lapām.
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29. Par Rundāles novada domes 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu palīgēkām Rundāles novada administratīvajā teritorijā”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un Likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu,
apstiprināt Rundāles novada domes 2012.gada saistošos noteikumus Nr.1 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu palīgēkām Rundāles novada
administratīvajā teritorijā.”
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
palīgēkām Rundāles novada administratīvajā teritorijā.” uz 1 (vienas) lp.
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30. Par Rundāles novada domes 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa apmēra ierobežojumu zemei 2012.gadā”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un Likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli”, Pārejas noteikumu 22. un 40.punktu,
apstiprināt Rundāles novada domes 2012.gada saistošos noteikumus Nr.2 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra ierobežojumu zemei 2012.gadā”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra ierobežojumu
zemei 2012.gadā” uz 1 (vienas) lp.
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31.Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Salnas”
dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu,
1. nodot īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu 0,41 ha ar kadastra apzīmējumu ***,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rundāles novada Svitenes pagasta „Salnas”
par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem;
2. noslēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības.
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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32. Par transporta līdzekļa VW Caravelle nodošanu SPII “Saulespuķe”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, kas paredz,
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un
6.punktu lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu un 19.punktu Rundāles novada dome nosaka kārtību, kādā
veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, un, ņemot vērā, ka SOS Kinderdorf
vairs nenodrošina transporta pakalpojumus SPII „Saulespuķe”,
1. nodot Rundāles novada domei piederošo transporta līdzekli VW Caravelle, valsts
reģistrācijas numurs HE ****, SPII “Saulespuķe” valdījumā un īpašumā;
2. noteikt, ka SPII „Saulespuķe” no iestādes budžeta sedz kredīta maksājumus, kas
saistīti ar transporta līdzekļa VW Caravelle iegādi.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 17.02.2012

(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
26.01.2012.

(prot.Nr.1.,33.p.)

33.Par kredītu transportlīdzekļa iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par budžeta un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 17.panta piekto
daļu, kas 2011.gada valsts budžetā paredz pašvaldību aizņēmumus pašvaldību
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei, 2008.gada 25.marta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”,
lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē autotransporta iegādei Rundāles novada
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai ar Valsts kases noteikto aizņēmuma
procenta likmi, ar aizdevuma atmaksas termiņu 5 gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama ar 2013.gadu un atmaksājama no Rundāles
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Aizņēmuma summa precizējama pēc veiktā
iepirkuma saskaņā ar tā rezultātiem.
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34. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0326 iznomāšanu O.B.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.punkta
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. un 2.1. punktu, saskaņā ar kuru zemes
vienība tika izsludinātas kā brīvas nomas zemes vienība, un ņemot vērā to, ka O.B.
Rundāles novada teritorijā apsaimnieko zemi, kuras kopējā platība ir lielāka par 10,0
ha un O.B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Bērstele, Viesturu pagasts,
Rundāles novads, 2011.gada 02.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar
kadastra apzīmējumiem ***, 0,51 ha, *** 0,52 ha, ***, 0,45 ha lauksaimniecības
produkcijas ražošanai un 2012.gada 17.janvāra iesniegumu, kurā tiek atsaukts lūgums
iznomāt divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un ***,
1. iznomāt, O.B., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Bērsteles lauki”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
***, 0,52 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību 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 3,0% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
Pielikumā nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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35. Par kredītu transportlīdzekļa iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14 panta pirmās daļas 2. punktu, 21.punkta
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. un 2.1. punktiem, saskaņā ar kuriem
zemes vienības tika izsludinātas kā brīvas nomas zemes vienības un ņemot vērā to, ka
V.T. Rundāles novada teritorijā apsaimnieko zemo kuras kopējā platība ir virs l0 ha un
V.T., personas kods ***, dzīvojoša ***, Viesturu pagasts, Rundāles novads, 2011.gada
27.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar kadastra apzīmējumiem ***, 0,51
ha un ***, 0,45 ha, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.
1. iznomāt V.T., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Bērsteles lauki”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
***, 0,51 ha platībā, un ar kadastra apzīmējumu ***, 0,45 ha platībā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienības 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 3,0% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
4. iznomātājām zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus:
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***:
1.ceļa servitūts,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***:
2.ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” iznomāto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem *** un *** skice uz 1 lapas.
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37. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.R.
Rundāles novada domē 2012.gada 4.janvārī saņemts nekustamā īpašuma „Lejnieki”-*,
Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads īpašnieces I.R. iesniegums ar lūgumu anulēt
reģistrēto dzīvesvietu „Lejnieki”-*, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, A.R.,
personas kods ***, jo persona kopš 2011.gada 1.februāra minētajā īpašumā faktiski nedzīvo,
kā arī ir zudis tiesiskais pamats dzīvot šajā dzīvesvietā.
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajai daļai iestādei ir tiesības pēc
savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir
tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa
nosaka, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Lejnieki”-*, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads,
kadastra Nr.*** Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Rundāles pagasta zemesgrāmatu nodalījuma
Nr.*** ierakstu Nr*** nekustamā īpašuma īpašniece ir I.R., A.R. īpašuma tiesības uz minēto
nekustamo īpašumu izbeigušās pamatojoties uz 2008.gada 31.oktobra Bauskas rajona tiesas
lēmumu lietā Nr.***, kas stājies likumīgā spēkā 2008.gada 20.novembrī.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, dzīvesvietas maiņas gadījumā
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Rundāles novada dome, pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Lejnieki”-*, Pilsrundālē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā īpašnieces I.R. 2012.gada 4.janvāra iesniegumu, kurā
norādīts, ka iepriekšminētajā īpašumā A.R. nedzīvo.
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu konstatēts, ka A.R., personas kods **, zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā: „Lejnieki”-*, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles
novads, LV-3921, līdz ar to ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulējamas.

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 2.punktu, kas nosaka, ka
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Lejnieki”-*, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads A.R., personas kods ***.
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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38.Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Rundāles pagastā
„Lielupes mala” ar kadastra apzīmējumu *** daļas un „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu *** 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, 2012.gada 23.janvāra Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas
lēmumu,
m. iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Lielupes mala”,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.***, neapbūvētās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** daļu 11,91 ha platībā, kas sastāv no četriem gabaliem 2,3 ha,
0,97 ha 0,24 ha un 8,4 ha platībā un nekustamā īpašuma „Punslavu zemes personīgās
palīgsaimniecības”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.***, neapbūvētās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu 0,56 ha platībā, rīkojot zemes nomas
tiesību izsoli;
n. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Rundāles
pagastā „Lielupes mala” ar kadastra apzīmējumu ***daļas un „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu *** daļas zemes nomas tiesību izsoles
noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Rundāles pagastā
„Lielupes mala” ar kadastra apzīmējumu *** daļas un „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”
ar kadastra apzīmējumu *** zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz 11 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs (paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS

Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 17.02.2012

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
26.01.2012.

(prot.Nr.1.,39.p.)

39.Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības Rundāles pagastā
„Punslavu personīgās palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu *** 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, 2012.gada 23.janvāra
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu,
1. iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Punslavu
personīgās palīgsaimniecības”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.
***, neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***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 10 lp.
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40.Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Rundāles pagastā
„Lepšukalns” ar kadastra apzīmējumu *** 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, 2012.gada 23.janvāra
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu,
1. iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma
„Lepšukalns”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. ***, neapbūvētās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu 1,5 ha platībā, rīkojot zemes
nomas tiesību izsoli;
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
Rundāles pagastā „Lepšukalns” ar kadastra apzīmējumu *** daļas zemes nomas
tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles
pagastā „Lepšukalns” ar kadastra apzīmējumu *** daļas zemes nomas tiesību izsoles
noteikumi uz 11 lpp.
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41.Par Rundāles novada Attīstības programmas 2012 - 2018 gadiem 1.redakcijas projekta
sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 4.pantu un 6.panta ceturto daļu, kā arī izskatot SIA
„Kontu birža” izstrādāto Rundāles novada Attīstības programmu 2012 -2018 g.,
nodot SIA „Kontu birža” izstrādāto Rundāles novada Attīstības programmas 2012 - 2018
gadiem 1. redakcijas projektu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 30.janvāra līdz 2012.gada
12.martam;
publicēt paziņojumus par Rundāles novada Attīstības programmas 2012.-2018. g. 1.
redakcijas projekta sabiedrisko apspriešanu vietējā laikrakstā un ievietot pašvaldības
mājas lapā;
organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Rundāles pagasta Pilsrundālē, Svitenes
pagasta Svitenē un Viesturu pagasta Bērstelē;
ar Rundāles novada Attīstības programmas 2012 - 2018 gadiem 1. redakcijas projektu var
iepazīties Rundāles novada domē, Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Svitenes pagasta
pārvaldē, Svitenē, Svitenes pagastā, Viesturu pagasta pārvaldē, Bērstelē, Viesturu pagastā
un
Rundāles
novada
domes
mājas
lapā
internetā
http://www.rundale.lv/lv/pasvaldiba/teritorijas_planojums.htm
kontaktpersonas
SIA
„Kontu biržas” eksperts Inga Bērziņa, t.29282312 un Rundāles novada domes Attīstības
nodaļas speciāliste Ludmila Knoka, t.63962236, 29293446;
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.
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(prot.Nr.1.,42..p.)

42.Par I.B. deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
Pamatojoties uz “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu” likuma
3.panta “Deputāta pilnvaru izbeigšanās pirms termiņa” pirmo daļu „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, 55.panta pirmo daļu, un I.B., personas kods ***,
2012.gada 02.janvāra iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu,
1.izbeigt I.B., personas kods ***, deputāta pilnvaras pirms laika, sakarā ar
personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu;
2.noteikt, ka I.B., personas kods ***, deputāta pilnvaras, Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas locekļa darbība tiek izbeigta ar lēmuma “Par I.B.
deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa” pieņemšanas brīdi;
3.par pieņemto lēmumu informēt Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanas
komisiju.
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