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2. Par Rundāles novada pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
pašvaldību kopīgas iestādes izveidošanā.
Vadoties no Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plāna (apstiprināts ar Bauskas rajona
padomes 2008.gada 23.decembra lēmumu) 1.pielikuma „Bauskas rajona pašvaldības institūcijas”
2.p.; 8.p. un 10.punkta, uzklausot un izvērtējot Bauskas rajona pašvaldības institūciju
(Izglītības pārvaldes, Bauskas rajona Būvvaldes, Pašvaldību IT kompetences centra,
Sporta nodaļas, iestādes „Bauskas rajona Bērnu un jaunatnes sporta skola”, iestādes
„Bauskas rajona Tūrisma informācijas centrs”, Bērnu nams – patversme „Annele”) vadītāju
izteiktos priekšlikumus novadu pašvaldību kopīgas iestādes izveidošanai un darbībai;
ņemot vērā to, ka:
-

Izglītības likuma 18.panta pirmā daļa noteic, ka, lai īstenotu savas funkcijas izglītības
jomā, novada pašvaldība izveido vismaz vienu izglītības speciālista amatu vai izglītības
pārvaldes iestādi. Savukārt, minētā panta trešā daļa paredz, ka novadu pašvaldības var
apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji
vienojoties par finansēšanas kārtību;

-

likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punkts paredz, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa
tiesiskumu;

-

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts paredz, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu;

-

likuma „Sporta likums” 7.pants noteic, pašvaldību kompetenci sporta jomā:
pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā
teritorijā, ir tiesīgas noteikt par sportu atbildīgo darbinieku vai institūciju; būvēt un
uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu u.c.;

-

likuma „Tūrisma likums” 8.pantā ir noteikta pašvaldību kompetence tūrisma jomā,
tajā skaitā popularizēt savas teritorijas tūrisma iespējas; piedalīties tūrisma
informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā; veicināt
kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu;

-

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts paredz, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tai skaitā bāreņu un
bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs;

-

pašvaldībām dažādos normatīvajos aktos ir noteikti uzdevumi informatizācijas jomā;

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas pirmo punktu, kas
noteic, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot
pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī
ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās; 99.pantu, kas nosaka, ka kopīgu uzdevumu
risināšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes,
piedalīties kopīgi ar Iecavas novada pašvaldību, Bauskas novada pašvaldību un Vecumnieku
novada pašvaldību kopīgas iestādes izveidošanā Rundāles novada pašvaldībai noteikto
funkciju un uzdevumu izpildei būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanā, izglītības,
sporta, tūrisma, Pašvaldību IT kompetences un sociālajās jomās.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs
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3. Par siltumenerģijas tarifiem Saulaines ciemata teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu,
kas nosaka, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju,
2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu” prasībām, noteikt Saulaines ciematā šādus tarifus:
1. par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai) – 21.83 Ls/MWh
bez PVN;
2. par karstā ūdens uzsildīšanu – 2.62 Ls/m3 bez PVN;
3. tarifs par konkrētās mājas dzīvokļu apkuri Ls/m2 mēnesī tiek aprēķināta pēc formulas:
Tapk=(Qkop.-Qk.ūd.)/S, kur
Tapk – tarifs par dzīvokļu apkuri Ls/m2,
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums pēc
siltuma skaitītāju rādījumiem [MWh],
S – konkrētās mājas dzīvokļa platība, atskaitot balkonu un lodžiju platību [m2],
Qk.ūd.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens sagatavošanai patērētais
siltumenerģijas daudzums [MWh], kurš tiek aprēķināts pēc formulas:
Qk.ūd.= 0.12xV, kur
V- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī patērētais karstā ūdens daudzums [m3],
4. dzīvokļiem, kuri legāli atslēgti no centralizētās siltumapgādes apkures periodā noteikt
tarifu 15% no Tapk;
5. maksa par karstā ūdens cirkulāciju ārpus apkures sezonas tiek aprēķināta pēc formulas:
Mcirk=(Qkop.-Qk.ūd.)/N, kur
Mcirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju [Ls/dzīvokli],
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums [MWh],
Qk.ūd.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens sagatavošanai patērētais
siltumenerģijas daudzums [MWh],
N – dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju.
6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad Komunālo pakalpojumu dienests uzsāk
apkuri Saulaines ciematā.

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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4. Par sadzīves atkritumu tarifiem Saulaines ciemata teritorijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par sadzīves atkritumu
savākšanu, 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” prasībām,
1. Apstiprināt Saulaines ciematā tarifu par sadzīves atkritumu savākšanu iedzīvotājiem –
Ls 0,83 bez PVN mēnesī par vienu personu.
2. Piemērot iepriekšminēto tarifu visiem Saulaines ciemata robežās dzīvojošajiem, kuri līdz
2009.gada 1.decembrim Rundāles novada domē nereģistrē individuāli noslēgtos līgumus ar
atkritumu apsaimniekotājiem.
3. Noteikt, ka tarifs piemērojams ar brīdi, kad Komunālo pakalpojumu dienests uzsāk organizēt
atkritumu savākšanu Saulaines ciematā.
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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5. Par apsaimniekošanas maksu pašvaldības apsaimniekotajās 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 12.oktobra dzīvojamās mājas „Saulaine 21” iedzīvotāju iesniegumu, kurā
lūdz samazināt maksājumus par dzīvokļa uzturēšanu, ņemot vērā ekonomisko lejupslīdi
valstī un iedzīvotāju nepietiekamo maksātspēju, vadoties no Rundāles novada domes
Komunālo pakalpojumu dienesta vadītāja un Finanšu nodaļas vadītājas veiktajiem aprēķiniem,
1.Noteikt uz laiku no 2009.gada 1.decembra līdz 2010.gada 31.decembrim pašvaldībai
apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām samazinātus dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tarifus:
1.1.daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar labiekārtotiem dzīvokļiem, tas ir, “Kurši”,
“Līvi”, “Saulaine-19”, “Saulaine-21”, “Saulaine-23”, “Sēļi”, “Zelmeņi”, “Zemgaļi”,
“Ezeri”, “Zemzari” – 0,16 Ls/m2;
1.2.daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem, tas ir,
“Ziedoņi-3”, “Ziedoņi-4”, “Ziedoņi-7” – 0,10 Ls/m2;
1.3.daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar nelabiekārtotiem dzīvokļiem, tas ir,
“Skujukrogs”, “Punslavas-5”, “Punslavas-6”, “Punslavas-7”, “Rundāles pienotava”,
“Strautiņi”, “Zvejnieki”, 0,04 Ls/m2.
2.Uzdot Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājam Ivaram Čerļenokam informēt minēto
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekus par pieņemto lēmumu.
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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6. Par projekta iesnieguma „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamība daudzfunkcionālajā
sociālajā centrā „Vecrundāle”” sagatavošanu un iesniegšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu
un 15.panta 1.punktu, un, ņemot vērā Ministru kabineta 2008.g. 15.septembra noteikumus
Nr. 751, „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.1.4.4. aktivitāti „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai””,
1. Piedalīties atklāta projektu konkursā un iesniegt projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu
pieejamība daudzfunkcionālajā sociālā centrā „Vecrundāle”” iesniegumu par kopējo
summu Ls 86 224,42, tajā skaitā PVN 21% Ls 14964,57.
2. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas, uzņemties
visas saistības, kuras attiecas uz projekta īstenošanu.
3. Nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē Ls 71 566.27
apmērā.
4. Nodrošināt projekta īstenošanas līdzfinansējumu 15% apmēra no kopējām attiecināmajām
izmaksām, kas sastāda Ls 12933,66.
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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7. Par 2009.gada 18.augusta lēmuma Nr.1 „Par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda Cukura
rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākumā „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura
rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam” iesniegto projekta pieteikumu saistību
pārņemšanu” precizēšanu.
Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
2009.gada 9.oktobra vēstuli Nr.1/10-1152 par papildus iesniedzamo informāciju izteikt
Rundāles novada domes 2009.gada 18.augusta lēmumu Nr.1 „Par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākumā
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam
reģionam” iesniegto projekta pieteikumu saistību pārņemšanu.” (prot.Nr.4 lem.Nr.1.) grozīt
lēmuma 1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
1. Pārņemt uzņemtās saistības par šādu ceļu posmu projektu rekonstrukciju:
1.1. Svitenes pagasta padomes projekta iesniegums Nr. 09-06-L00101-000005, ar
kopējam izmaksām Ls 171 500.34, kur atgūstāmās izmaksas sastāda Ls 106 784.43.
Projekta iesniegumu apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas, uzņemties visas
saistības, kuras attiecas uz projekta īstenošanu, tajā skaitā arī PVN % samaksu.
Nodrošināt projekta Nr. 09-06-L00101-000005 īstenošanas priekšfinansējumu pie 100%
atbalsta apmēra pie kopējās attiecināmo izmaksu summas Ls 141 735.82 un paredzēt
aizņēmumu 2010.gadā Ls 171 500.34 apmērā, t.i. pamatsumma un PVN %. ;
1.2. Rundāles pagasta padomes projekta iesniegums Nr. 09-06-L00101-000007, ar kopējam
izmaksām Ls 503 704.85, kur atgūstāmās izmaksas sastāda Ls 168 260.00. Projekta
iesniegumu apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas, uzņemties visas saistības,
kuras attiecas uz projekta īstenošanu, tajā skaitā arī PVN % samaksu.
Nodrošināt projekta Nr. 09-06-L00101-000007 īstenošanas priekšfinansējumu pie 100%
atbalsta apmēra pie kopējās attiecināmo izmaksu summas Ls 416 285.00 un paredzēt
aizņēmumu 2010.gadā Ls 397 307.13 apmērā, t.i. pamatsumma un PVN %.
1.3. Viesturu pagasta padomes projekta iesniegums Nr. 09-06-L00101-000012, ar kopējam
izmaksām Ls 181 500.00, kur atgūstāmās izmaksas sastāda Ls 148 289.15. Projekta
iesniegumu apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas, uzņemties visas saistības,
kuras attiecas uz projekta īstenošanu, tajā skaitā arī PVN % samaksu.
Nodrošināt projekta Nr. 09-06-L00101-000012 īstenošanas priekšfinansējumu pie 100%
atbalsta apmēra pie kopējās attiecināmo izmaksu summas Ls 148 289,15 un paredzēt
aizņēmumu 2010.gadā Ls 181 500,00 apmērā, t.i. pamatsumma un PVN %.
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8. Par piedalīšanos projekta NVO kapacitātes stiprināšanas programmas apakšprojektā „Biedrības
„Drošais pamats” kapacitātes stiprināšana konsultatīvā centra izveidi” un līdzfinansējuma daļas
garantēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.punktu,
kuri nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un
organizēt izglītības metodisko darbu, uzklausot un izvērtējot projekta vadītājas Gunitas
Ūdres izklāstu par projekta NVO kapacitātes stiprināšanas programmas apakš projekta
„Biedrības „Drošais pamats” kapacitātes stiprināšana konsultatīvā centra izveidi”
aktivitātēm un ieguvumiem un PII „Mārpuķīte” vadītājas Indras Konstantinovas viedokli
par šī projekta īstenošanas nepieciešamību PII „Mārpuķīte” ikdienas darbā,
1.piedalīties projekta NVO kapacitātes stiprināšanas programmas apakš projekta
„Biedrības „Drošais pamats” kapacitātes stiprināšana konsultatīvā centra izveidi”
īstenošanā pirmsskolas izglītības iestādē „Mārpuķīte”, kura kopējās izmaksas sastāda
EUR 27451.24;
2.noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Drošais pamats;
3.nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 2000 apmērā no Rundāles novada domes
budžeta līdzekļiem.
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9. Par piedalīšanos Latvijas – Šveices sadarbības programmas projektā „Pašvaldību aktivitāšu
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” un
līdzfinansējuma daļas garantēšanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kur ir
noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību, t.sk. sniegt organizatorisku un finansiālu palīdzību, Valsts reģionālās attīstības
2009.gada 29.septembra vēstuli Nr.3-3/2268 par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības
programmas projekta īstenošanā,
piedalīties projektā „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu
pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” par skolēnu autobusa iegādi ar vismaz
40 sēdvietām, garantēt 10% apmērā līdzfinansējumu no autobusa vērtības no Rundāles
novada domes budžeta līdzekļiem un nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju – autobusa
uzturēšanu (t.sk. nodrošināt autovadītāju ar atbilstošu kvalifikāciju, apkopes servisu,
OCTA, ceļa nodokļa nomaksu, tehnisko apskati) un izmantošanu skolēnu pārvadāšanai
vismaz 6 gadus no autobusa pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
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10. Par nekustamā īpašuma „Kamenes”, Svitenes pagastā, pārņemšanu no Pilsrundāles
vidusskolas bilances.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kurā noteikts,
ka pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot nekustamo mantu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, dome var noteikt maksu par pašvaldības
dzīvojamā fonda īri un 2009.gada 6.oktobra Pilsrundāles vidusskolas iesniegumu
Nr.1-24/126, kurā tā lūdz pieņemt Rundāles novada domi bez atlīdzības skolai piederošu
dzīvojamo māju Rundāles novadā, Svitenes pagastā „Kamenes” ar tam pievienotajiem
dokumentiem – dzīvojamo telpu īres līgumiem, aktiem par savstarpējo norēķinu
salīdzināšanu, izziņu par nekustamā īpašuma piederību,
1.pārņemt nekustamo īpašumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Kamenes” kopējā
platība 483.41 m2, un zemes gabalu, uz kuras tā atrodas Svitenē, Svitenes pagastā,
Rundāles novadā no Pilsrundāles vidusskolas un nodot to Komunālo pakalpojumu
dienestam apsaimniekošanā un komunālo pakalpojumu sniegšanai.
2.noteikt dzīvojamo telpu īres maksu 0.22 Ls/m2 ar 2010.gada 1.maiju.
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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11. Par autobusa „SETRA S210H” atsavināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu,
transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr.AE 0236935 un ņemot vērā, ka transportlīdzekļa
SETRA S210H, v/n GL 4551, atlikusī vērtība uz 2009.gada 30.septembra ir Ls 9019.37
(deviņi tūkstoši deviņpadsmit lati un 37 santīmi),
1.atsavināt, pārdodot izsolē, Rundāles novada domei piederošo transportlīdzekli:
marka, modelis

– SETRA S210H;

reģistrācijas Nr.

– GL 4551;

izlaiduma gads

– 1986;

tips

– autobuss pasažieru.

2. noteikt, ka transportlīdzekļa SETRA S210H, v/n GL 4551, atsavināšanu organizē izsoles
komisija šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors Jānis Ercens;
komisijas locekļi

– Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs Nauris Brūvelis;
– Finanšu nodaļas vadītāja Marija Teišerska;
– Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks;
– Juridiskās nodaļas vadītāja Līga Vasiļauska.
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12. Par Rundāles novada autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm 2009./2010.gada ziemas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2004.gada
19.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.punktu, kur ir noteikts, ka autoceļu
vai to posmu sarakstus ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas sezonai (no 1.novembra līdz
31.martam) ne vēlāk kā mēnesi pirms attiecīgās sezonas sākuma pašvaldību autoceļiem
apstiprina attiecīgā pašvaldība,
apstiprināt Rundāles novada autoceļu un ielu uzturēšanas klases ziemas sezonai atbilstoši
pielikumā pievienotajam sarakstam „Rundāles novada autoceļu un ielu uzturēšanas klases
2009./2010.gada ziemas sezonai”.
(klasifikācijas saraksts pielikumā).
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13. Par izmaiņām Iepirkuma komisijā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, Publisko
iepirkumu likuma 22.pantu - Iepirkuma komisijas izveide, Rundāles novada domes
2009.gada 24.septembra lēmumu Nr.6 Par Iepirkuma komisijas nolikumu, grozīt Rundāles
novada domes 2009.gada 14.jūlija lēmumu Nr.10 „Par Iepirkuma komisijas izveidi”,
Svītrot lēmuma 1.4.punktu „1.4. Komisijas sekretāre – juriste Līga Vasiļauska”.
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14. Par Juridiskās nodaļas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu,
apstiprināt Rundāles novada domes Juridiskās nodaļas nolikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes Juridiskās nodaļas nolikums uz 2 lpp.
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15. Par dzīvokļa Nr.5 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Rundāles pienotava” izīrēšanu.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kur ir
noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļu jautājumu risināšanā, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 15.pantu, Aināra Freimaņa 2009.gada 28.septembra iesniegumu, kurā viņš lūdz
izīrēt dzīvokli Nr.5 mājā „Rundāles pienotava”, dzīvokļa Nr.2 daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Rundāles pienotava” īrnieces Vidas Freimanes un pārējo pilngadīgo ģimenes locekļu
– Ingas Freimanes, Ingusa Freimaņa un Aināra Freimaņa 2009.gada 28.septembra iesniegumu,
kurā viņi piekrīt dzīvokļu maiņai un lūdz dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt ar Aināru
Freimani,
piekrist mainīt Vidai Freimanei izīrēto nelabiekārtoto vienistabas dzīvokli Nr.2 ar kopējo
platību 30,9 m² daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Rundāles pienotava”, Vecrundāle,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, uz nelabiekārtoto divistabu dzīvokli Nr.5 ar kopējo
platību 45 m² daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Rundāles pienotava”, Vecrundāle, Rundāles
pagasts, Rundāles novads un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku ar
Aināru Freimani, personas kods 020774 – 13006, un noteikt dzīvojamās telpas īres maksu
0,06 Ls/m2.
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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16. Par dzīvokļa Nr.15 daļas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulgrieži” izīrēšanu ***.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.panta pirmo
daļu, 16.panta otro daļu, kur ir noteikts, ka ar personas rakstveida piekrišanu tai var izīrēt
atsevišķu izolētu dzīvojamo telpu kopējā dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā, likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 3.panta pirmo daļu, kur ir noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līguma
priekšmets var būt atsevišķs dzīvoklis, dzīvokļa daļa vai dzīvojamā māja, ņemot vērā, ka
*** faktiski dzīvoklī Nr. 15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Saulgrieži” dzīvo vairāk nekā
7 gadus, bet nav sakārtotas dzīvojamās telpas īres tiesiskās attiecības,
izīrēt uz nenoteiktu laiku ***, personas kods ***, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
“Saulgrieži”, Rundāles novads, labiekārtota četristabu dzīvokļa Nr.15, ar kopējo platību
92,2 m² (dzīvojamā platība 53,3 m²), daļu, tas ir – atsevišķi izolētu dzīvojamo telpu (istabu)
12 m² platībā un ¼ domājamo daļu no dzīvoklī esošajām palīgtelpām (virtuves, vannas
istabas, gaiteņa, tualetes, pieliekamā un sienas skapja) ar kopējo platību 28,3 m², kā arī ¼
domājamo daļu no dzīvokļa ārējām telpām (lodžijām) ar kopējo platību 10,6 m² - noslēdzot
dzīvojamās telpas īres līgumu un nosakot dzīvojamās telpas īres maksu 0,22 Ls/m2.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 23.10.2009.
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17. Par dzīvokļa Nr.15 daļas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulgrieži” izīrēšanu Marijai
Tkačukai.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.panta pirmo
daļu, 16.panta otro daļu, kur ir noteikts, ka ar personas rakstveida piekrišanu tai var izīrēt
atsevišķu izolētu dzīvojamo telpu kopējā dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā, likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 3.panta pirmo daļu, kur ir noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līguma
priekšmets var būt atsevišķs dzīvoklis, dzīvokļa daļa vai dzīvojamā māja, ņemot vērā, ka
*** faktiski dzīvoklī Nr. 15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Saulgrieži” dzīvo vairāk nekā
7 gadus, bet nav sakārtotas dzīvojamās telpas īres tiesiskās attiecības,
izīrēt uz nenoteiktu laiku ***, personas kods ***, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
“Saulgrieži”, Rundāles novads, labiekārtota četristabu dzīvokļa Nr.15, ar kopējo platību
92,2 m² (dzīvojamā platība 53,3 m²), daļu, tas ir – atsevišķi izolētu dzīvojamo telpu (istabu)
11,6 m² platībā un ¼ domājamo daļu no dzīvoklī esošajām palīgtelpām (virtuves, vannas
istabas, gaiteņa, tualetes, pieliekamā un sienas skapja) ar kopējo platību 28,3 m², kā arī ¼
domājamo daļu no dzīvokļa ārējām telpām (lodžijām) ar kopējo platību 10,6 m² –
noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu un nosakot dzīvojamās telpas īres maksu 0,22
Ls/m2.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 23.10.2009.

O.Beinerts
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18. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Jaunkrīvi”, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, 1994.gada 7.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības” 3.punktu un starp ***, personas kods ***, ***, personas kods ***, un
***, personas kods ***, 2009.gada 8.maijā noslēgto Pirkuma līgumu, kā arī 2009.gada
7.oktobra ***iesniegumu par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 3000 uz nekustamā īpašuma “Jaunkrīvi”,
Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4096 005 0013, daļu, kas sastāv no viena
zemes gabala 3.75 ha platībā.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 23.10.2009.
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19. Par nekustamo īpašumu „Malēji”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2006.gada
20.jūnija likuma „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 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”
un ***, personas kods ***, 2009.gada 8.oktobra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma ”Malēji”, kadastra Nr. 4096 011 0029, 28.7 ha kopplatībā, zemes
vienību 5.7 ha platībā ar kadastra apzīmējums 4096 011 0032, un piešķirot nosaukumu
„Palejas”,
1. atļaut atdalīt no Rundāles novada Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Malēji”,
kadastra Nr.4096 011 0029, 29.56 ha kopplatībā, ceturto zemes vienību 5.7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4096 011 0032, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Zemes vienībai
piešķirt nosaukumu „Palejas”. Atdalāmā zemes gabala platība var mainīties pie zemes
kadastrālās uzmērīšanas.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 23.10.2009.
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20. Par zemes gabala „Priežpuri 1.28” iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībai ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura darbības, 2007.gada 30.oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
18.punktu, un 2009.gada 7.oktobra ***, personas kods ***, dzīvojošs ***, iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemes gabalu „Priežpuri 1.28”, 0.53 ha kopplatībā,
iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Priežpuri 1.28”, 0.53 ha kopplatībā no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0053 uz 5 gadiem lauksaimniecības
vajadzībām (0101), ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma
pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu;
nomas maksu gadā noteikt 1.5% apmērā no zemes gabala vērtības privatizācijas
vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, ņemot vērā, ka Rundāles novada Rundāles pagasta
administratīvajā teritorijā esošajiem zemes gabaliem, kuru lietošanas mērķis privatizācijai
atbilst lietošanas mērķim - zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), vērtība privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri noteikta Ls 1932.00
(viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit divi lati un 00 santīmi) par hektāru.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts
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21. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Saulaines mazdārziņš 3.41”,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, 1994.gada 7.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības” 3.punktu un starp ***, personas kods ***, un ***, personas kods ***, 2009.gada
20.oktobrī noslēgto Pirkuma līgumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 300 uz nekustamo īpašumu “Saulaines
mazdārziņš 3.41”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 008 0180, kas
sastāv no viena zemes gabala 0,0531 ha platībā.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts
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